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ПЕРЕДМОВА 

В Україні спостерігають динаміку щорічного зростання чисельності 

учнів, скерованих до спеціальної медичної групи (СМГ) (І. О. Калиниченко, 

Н. С. Полька,  Л. М. Заїка, О. Я. Толокольников, 2008; Э. Н. Вайнер 2010; 

М. В. Дутчак, О. Л. Благій, 2011 та ін.). Тому виникає потреба оптимізації 

режимів рухової активності (РА), профілактики «шкільних патологій» і 

запобігання скеруванню дітей до СМГ. 

Фахівці (О. Булич, 1986; С. Волкова, 1991) вважають, що найбільшого 

оздоровчого ефекту фізичного виховання (ФВ) можна досягти лише в умовах 

сегрегативних уроків фізичної культури (ФК) з учнями СМГ. Деякі фахівці 

(Г. Дзержинский, 2008, М. М. Єфименко, 2012) висловлюють ідеї окремих ФВ 

навіть для учнів підготовчої медичної групи. Тому для сучасної середньої 

освіти в Україні характерні сегрегативні підходи у ФВ, – для учнів, скерованих 

до СМГ, передбачається проведення окремих додаткових уроків ФК. Такі 

тенденції суперечать світовим тенденціям інтеграції та інклюзії (Г. А. Гришина, 

2005, М. М. Єфименко, 2012).  

Незважаючи на науковий інтерес до інклюзивної освіти, який зростає у 

світі, в Україні лише перевіряють на практиці теоретично обґрунтовану модель 

інклюзивного навчання дітей з відхиленнями у стані здоров’я. Інклюзивну 

освіту проводять за такими двома напрямами: інтегроване та інклюзивне 

навчання. У науковій літературі мало ґрунтовних досліджень, які стосуються 

результативності впровадження цієї моделі. Ще менше наукових даних про 

наслідки впровадження інтегративного ФВ.  

На думку науковців (Mc. Gregor, 1998, N. Waldron, 2001, Stahmer, 2003, 

S. Fox, 2004, P. Theodorou,  M. Nind, 2010) проведення спільних уроків ФК для 

дітей із різними рівнями соматичного здоров’я буде корисним для усіх 

учасників навчального процесу: вчителів, оскільки воно потребує прояву 

творчості, розроблення гнучких способів подання матеріалу з урахуванням 

стилю навчання, потреб, здібностей та інтересів усіх учнів; для практично 

здорових школярів, позаяк спілкування і співпраця з тими, які мають 

відхилення у стані здоров’я, під час спільних уроків ФК сприятиме 
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формуванню гуманності, співчуття, милосердя, терплячості, доброзичливості, 

відповідальності, розвиватиме навички спілкування та нестандартного 

мислення, сприятиме формуванню більшої впевненості в собі; для школярів із 

відхиленнями у стані здоров’я, тому що більш підготовлені однолітки 

заохочуватимуть їх до участі та активності, що сприятиме розширенню 

діапазону можливостей ознайомитися із життям, підвищенню моторного 

розвитку. Отож ФВ учнів СМГ у межах загального освітнього процесу в школі 

є прогресивнішим, гуманнішим, соціально важливим і актуальним. 

До того ж у наукових дослідженнях і публікаціях наявні загальні 

методологічні концептуальні рекомендації з організації навчального процесу 

школярів ІV, V груп здоров’я разом зі здоровими в умовах загальноосвітніх 

шкіл (ЗОШ). Таке трактування не зовсім відповідає розумінню поняття інклюзії 

і не дає змоги сформувати науково обґрунтовану програму організаційно-

методичного забезпечення ФВ школярів, скерованих до СМГ, в умовах єдиного 

процесу і, як наслідок, ускладнює трансформацію освітньої політики держави. 

Проблеми теорії, методики й організації інтегративного ФВ учнів різних 

медичних груп залишаються невирішеними, хоча в нашій країні і країнах 

близького зарубіжжя накопичено достатньо наукового і методичного матеріалу 

з ФВ школярів і студентів із різними захворюваннями. У деяких дослідженнях 

започатковано вирішення проблеми диференційованого ФВ школярів з 

урахуванням низки різних критеріїв: соматотипів (В. П. Гололмолзина, 2009;  

О. П. Скавронський, 2010; Г. В. Кротов, 2010; А. Ю. Жмыхова, 2010), фізичного 

і психофізіологічного розвитку (В. И. Егозина 2006; Ю. Ю. Борисова, 2009), 

біологічного розвитку (А. М. Сітовський, 2008), навчальних досягнень 

школярів (Я. І. Кравчук, 2010). Поодинокі наукові пошуки присвячено 

дослідженню окремих аспектів диференційованого ФВ школярів з урахуванням 

рівня соматичного здоров’я і ступенів відхилень у його стані (Л. А. Еракова, 

2005; В. П. Шульпина, 2006; І. А. Тюх, 2009). Проте локальність об’єктної 

галузі досліджень обмежує сферу їх можливих екстраполяцій.  

Сьогодні проблему створення інтегративного ФВ супроводжує низка 

питань. Усе це зумовлює протиріччя між запитами суспільства на фізично, 
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психічно та соціально здорових випускників ЗОШ та станом використання 

інтегративного ФВ учнів І–ІІІ груп здоров’я на практиці; між потребою 

впровадження інтегративного ФВ учнів ЗОШ І–ІІІ груп здоров’я у країні 

відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини та відсутністю 

відповідних розробок, що потребує якнайшвидшого вирішення.  

У роботі запропоновано модельні показники фізичного та психічного 

розвитку, фізичної підготовленості, рухової активності учнів середнього 

шкільного віку, предиктори міцного здоров’я; спосіб формування підгруп в 

умовах інтегративних уроків фізичної культури школярів І–ІІІ груп здоров’я;  

систему поточного тестування та експрес-оцінювання рівня фізичної 

підготовленості й здоров’я школярів. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ НАЗРІЛИХ 

ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ 

 

Здоров’я є однією з обов’язкових умов повноцінного виконання людиною 

своїх соціальних та професійних функцій. Тенденція погіршення стану здоров’я 

і зниження рівня фізичної підготовленості дітей є однією з актуальних проблем 

сучасного суспільства. Сучасний стан здоров’я молоді становить загрозу 

генофонду нації, безпеці України (Л. Ф. Игнатова, 1994; О. М. Балакірєва, 

2011).  

 

1.1. Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості, 

рухової активності та психічного стану – предиктори міцного здоров’я 

учнів середнього шкільного віку 

Згідно з аналізом даних літератури, сьогодні спостерігають тенденцію до 

зниження рівня здоров’я населення України. Серед нинішніх першокласників 

вдвічі менше здорових дітей, ніж серед їхніх однолітків кінця минулого 

століття (4,3 % на противагу 8,7%). Тобто зі 100 першокласників здорові тільки 

4 особи! Це призвело до того, що в Україні середня тривалість життя громадян 

на 10–12 років є нижчою, ніж у країнах Європейського Союзу. Поступово 

зростає поширеність усіх захворювань дітей України. Так, у період за 1999–

2004 рр. вона збільшилася з 14 314,9 до 15 799,5 на 10 тисяч дітей, а темпи її 

приросту склали 10,4 %. За останні 10 років захворюваність серед дітей 

шкільного віку зросла з 23,6 до 40,3% (Е. А. Блажко, 2012). 

Під час навчання у школі здоров’я дітей погіршується. Так, якщо при 

вступі до школи проблеми зі здоров’ям мають 10 – 20% учнів, то вже 

наприкінці початкової школи – 50–60%. Тобто якщо кожна восьма дитина, яка 

йде в школу, не має суттєвих відхилень у стані здоров’я, то після її закінчення 

залишається здоровою лише одна з 20-ти. Бувають випадки, коли у школярів 

діагностують кілька захворювань одночасно. Установлено, що 20,77% дітей 
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мають одне захворювання, 21,74% – два захворювання, 7,25% – три 

захворювання, 3,86% – чотири захворювання; 53,62% учнів початкової школи 

мають різні захворювання або відхилення у стані здоров’я. Згідно з даними, 

практично здоровими можна вважати лише 1% дітей шкільного віку. За роки 

навчання у школі в 1,5–2 рази збільшується кількість дітей, які мають хронічні 

захворювання. Кількість дітей із хронічними захворюваннями за 10 останніх 

років збільшилася з 45  до 70 % (Я. С.  Вайнбаум, 2003; О. М. Балакірєва, 2011, 

Т. М. Бухановська, 2012 та ін. ). 

З роками навчання у школі збільшується кількість учнів, які оцінюють 

своє здоров’я як «задовільне», позаяк зменшується кількість учнів з «хорошим» 

станом здоров’я (А. В. Лигута, 2010). Самооцінювання стану здоров’я школярів 

ґрунтується і на об’єктивно частішому зверненні до лікарів у зв’язку з 

виникненням захворювань з роками навчання у школі, і на суб’єктивних 

відчуттях: біль голови після розумових навантажень, стомлюваність під час 

навчального процесу, важке пробудження вранці. Ці та інші симптоми 

донозологічного (перехідного) стану, стану передхвороби сигналізують про 

можливість виникнення хвороб нервової системи в майбутньому за умови 

впливу тих самих чинників. Тому згідно з окремими джерелами, 

найпоширенішими захворюваннями у шкільному віці є хвороби нервової 

системи і психіки. Останніми роками поширеність хронічних розладів нервово-

психічної сфери зросла з 59,3 до 145,5 на 1000 осіб населення. Найбільше 

зростання цієї патології спостерігають в дітей шкільного віку. Тенденція до 

зростання кількості психічних розладів у молодих людей загрожує виродженню 

генофонду нації. За даними Міністерства охорони здоров’я Росії, 79% школярів 

мають незначні порушення психічного здоров’я, значна частина яких не 

проявляється. Не є винятком й інші пострадянські республіки. Результати 

досліджень (Л. А. Хохлова, Т. С. Бондарь, А. В. Сутула; С. М. Чебыкина, 1999; 

Р. І. Файчак 2007) свідчать про високий рівень скарг старшокласників на 

функціональні розлади організму, пов’язані з діяльністю нервової системи. 

Варто приділяти особливу увагу психічному здоров'ю дитини, позаяк згідно з 
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дослідженнями останніх років відхилення в психічному здоров’ї дітей слугують 

предикторами соматичної патології (Д. Н. Исаев, 2000, О. П. Щепин, 2000, 

Л. П. Великанова, 2004, А. В. Сутула, 2012).  

Хоча поширеність захворювань серед школярів є різною, проте структура 

хвороб, притаманних дітям шкільного віку, є сталою. У школярів переважають 

захворювання органів травлення за рахунок гастритів та гастродуоденітів, 

органів нервової системи за рахунок захворювань органів зору й вегето-

судинної дистонії, недуги органів дихання за рахунок патології носа й горла. До 

найпоширеніших порушень здоров’я у дітей також належать захворювання 

ендокринної системи й опорно-рухового апарату. 

Проте якщо аналізувати хронічну патологію за віковими групами, то вона 

дещо змінюється. Так, у дітей дошкільного віку переважають захворювання 

органів дихання через часте виникнення гострих респіраторних захворювань 

(ГРЗ) та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). З віком 

непропорційно збільшується частота виникнення хвороб кістково-м’язової 

системи, ендокринної системи (рис. 1.2). 

За останні роки збільшилася кількість респіраторно-вірусних інфекцій до 

7 разів на рік, захворюваність органів шлунково-кишкового тракту в школярів 

зросла майже в 1,4 раза, ендокринної системи – у 2 рази (А. В. Сутула, 2012).  

Типовою шкільною проблемою є патологія зору. Статистика свідчить, що 

у віці 11–13 років короткозорість простежують у 14% дітей. Загалом на 

патологію зору страждають понад 25 % школярів, до того ж за останні три роки 

поширеність її зросла на 6%.  

За роки навчання у школі в українських учнів зір погіршується більше 

ніж удвічі (рис. 1.3) (Ю. А. Перевощиков 2006; В. В. Залеська, 2013). Однією з 

причин короткозорості є спадкова схильність до її розвитку. Основними 

причинами набутої короткозорості є підвищене зорове напруження, відсутність 

чергування зорової роботи з відпочинком для очей; гіподинамія; неправильне 

сидіння за робочим столом; погане освітлення; нестача вітамінів у їжі. Першу 

половину шкідливих чинників можна легко усунути засобами ФВ. Проте 
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сьогодні профілактики і корекції порушень зору школярів у ЗОШ майже не 

проводять. 

 

 

Рис.1.2. Структура поширеності хвороб у дітей, % (В. В. Залеська, 2013) 

 

Інша провідна для дітей шкільного віку патологія пов’язана зі станом 

опорно-рухового апарату. У 70–90% дітей шкільного віку простежують 

порушення постави, найчастіше трапляються сколіози й кіфотична постава. З 

кожним роком захворюваність опорно-рухового апарату збільшується – зростає 

ступінь порушень постави і зростає кількість дітей, у яких діагностуються вади. 

Зокрема, захворюваність на сколіоз за роки навчання у школі збільшується у 4–

5 разів. У п’ятому класі учнів із вадами постави – 1,5%; у шостому – 19,4%; у 

сьомому – 30,4%; у десятому – близько 70%. З’ясовано, що найбільшу кількість 

порушень постави, що супроводжуються змінами у хребті, зафіксовано в дітей 

у віці 11–15 років. Поширеність цього важкого захворювання серед дітей і 
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підлітків, за даними різних авторів, становить від 3–5 до 33,3%. У деяких 

регіонах наявність сколіозу хребта у дітей шкільного віку сягає 85%. Загрозливі 

для здоров’я нації захворювання найчастіше спостерігаються в урбанізованих 

центральних регіонах країни з найбільш високою густотою населення. Дитячий 

сколіоз діагностують у віці від 3 до 10 років, частіше він прогресує у дівчат. У 

дітей, хворих на сколіоз, існує висока ймовірність виникнення 

психопатологічних розладів і нервово-психічних зривів. За спостереженнями 

фахівців, 87 % із них не задоволені своїм життям загалом, оцінюють своє 

самопочуття як погане, спостерігають зниження настрою і відчуття самотності 

(В. Й. Земцова, 2007; Е. В. Сажнева, 2010 та ін.). 

 

Рис.1.3. Зростання захворюваності за роки навчання в дітей у ЗОШ  

(В.В. Залеська, 2013) 

 

Виявлено (M. A. Jones, 2005; В. Н. Сапунов, 2007), що в групі підлітків 

витривалість черевних м’язів, гнучкість поперекових м’язів при бокових 

згинаннях хребта були предикторами рецидивних болів у спині. Ці факти 

обґрунтовують доцільність застосування відповідних вправ для профілактики 

цього захворювання. 

Тенденція до зростання вад постави має протилежне спрямування до 

скорочення обсягів фізкультхвилинок і фізкультпауз під час уроків у ЗОШ 
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(А. В. Сутула, О. В. Пєшкова, 2012). Так, у п’ятому класі 58,3% школярів 

зазначили, що у процесі проведення цих заходів виконують вправи на корекцію 

постави, тоді як у десятому класі таких учнів було лише 38,4%. Лише в кожній 

другій школі проводять фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи під час 

уроків загального циклу. Однак не всі можливості для профілактики в дітей 

порушень постави використовують у режимі навчального дня школи. 

Загальновідомо, що у школі діти проводять одинадцять років найбільш 

інтенсивного періоду розвитку. При цьому середовище зі значним потоком 

інформації, в якому перебуває учень, супроводжується обмеженою руховою 

активністю. Тому разом з атестатом про середню освіту випускники отримують 

низку захворювань. Фахівці наполягають на ранньому запобіганні 

захворюваності через шкільну систему, позаяк школа є основним соціальним 

закладом, що несе відповідальність за зміцнення здоров’я (F. Balagué, M. Nordin 

G. Dutoit, M. Waldburger, 1996;  G., Cardon, D. De Clercq, I. De Bourdeaudhuij, 

2002;  І. О. Калиниченко, Н. С. Полька, Л. М. Заїка, О. Я. Толокольников, 2008; 

Т. М. Бухановська, 2008 та ін.).  

Установлено, що захворюваність школярів, які навчаються в гімназіях 

або інших навчальних закладах нового типу, є вищою, ніж у звичайних школах 

(І. О. Калиниченко, Н. С. Полька, Л. М. Заїка, О. Я. Толокольников, 2008). Це 

підтверджує міркування про те, що збільшені навчальні навантаження, що 

супроводжуються необхідністю обробляти суттєвіший обсяг інформації, 

значними навчальними й емоційними перенапруженнями, пов’язаними з 

екзаменаційними стрес-чинниками в умовах зниженої рухової активності, 

хронічного недосипання, недостатнього й нерегулярного харчування згубно 

позначаються на стані здоров’я молодих людей. Зниження рівня здоров’я 

внаслідок недостатнього рівня фізичної активності на тлі погіршення екології, 

збільшення психічних навантажень, невідповідності програм навчання з ФВ, а 

також відсутності належного медичного контролю за станом здоров’я дітей та 

молоді були основними передумовами виникнення серцевої недостатності 
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учнів, яка слугувала причиною трагічних випадків під час уроків з ФК (В. 

Полохало, 2014). 

 З огляду на погіршення стану здоров’я та фізичного розвитку молоді 

значно збільшилася кількість школярів, яких медики скеровують до підготовчої 

чи СМГ й звільняють від практичних занять із ФВ, або які займаються за 

спеціальними програмами. У середньому до 48,3% дітей мають різного ступеня 

захворювання й відповідно скеровані до підготовчої (38,3%) чи СМГ (8%). Їх 

відсоток на початку століття коливався в межах від 10 до 20–25%, а останніми 

роками сягає 40%. Ще 2% школярів звільнено від занять фізичною культурою 

за станом здоров’я (О. Давиденко, 2002; Г. О. Жук, 2010; С. В. Гаркуша 2012). 

В умовах шкільного навчання відсотковий склад чисельності медичних 

груп змінюється залежно від віку школярів. Кількість дітей, скерованих до 

СМГ, зростає з 1,2–6,1% у першому до 4,0–9,3% у дев’ятому і 3,3% в 

одинадцятому класі, тоді як кількість учнів в основній медичній групі навпаки 

скорочується з 61,4%-78,7% у 1-му класі до 47,2% -64,5% у 5-му і 43,9% в 11-

му, (С. В. Гаркуша, 2012, С. С. Филиппов, Т. Н. Карамышева, 2009).  

 Більшість СМГ становлять дівчата. Так, до СМГ скеровують 2,19% 

дівчат і 1,79% хлопців (І. Боднар, Я. Гаврих, Н. Стефанишин, 2009). Це ще раз 

підтверджує, що пріоритетним чинником погіршення стану здоров’я дітей і 

підлітків є зниження обсягу рухової активності (зокрема і внаслідок хвороби), 

оскільки відомо, що обсяг рухової активності в дівчат зазвичай є меншим, ніж у 

хлопців. 

Кількість школярів з відхиленнями у стані здоров’я є більшою у містах 

(4,91±0,35%) та в районних центрах (3,75±0,41%), ніж у школах сільської 

місцевості. Порушення функціонального стану організму частіше виявляють у 

міських юнаків (41,7 %), ніж у хлопців із сільської місцевості (39,7 %) 

(В. К. Спирин, 2002; І. О. Калиниченко, Н. С. Полька, Л. М. Заїка, О. Я. 

Толокольников, 2008; Л. М. Басанець, О. І. Іванова, Г. О. Купка, 2008). Отже, 

умови життя взаємопов’язані з рівнем здоров’я.  

Тенденція погіршення стану здоров'я і зниження рівня фізичної 



17 
 

підготовленості дітей шкільного віку викликає особливу стурбованість не лише 

батьків, медичних працівників, а й фахівців галузі фізичного виховання. 

Використання засобів ФВ сприяє розширенню функціональних резервів 

організму, відновленню його здатності до саморегуляції та самовідтворення, 

може компенсувати наслідки не завжди «здорового» способу життя сучасних 

школярів. У їх застосуванні полягає вторинна профілактика «шкільних» 

захворювань. Проте ідеальним варіантом первинної профілактики хвороб є 

передбачення, розпізнавання, запобігання й ліквідація «третього стану» 

організму школярів. Застосування доцільних засобів оздоровлення, 

спрямованих на ліквідацію поширених у шкільному середовищі скарг, 

сприятиме уникненню хвороби великою кількістю школярів. Тому дослідження 

типових ознак нездоров’я, що можуть призвести до захворювань у шкільному 

віці, є соціально важливим.  

Аналіз наявних публікацій показав, що діти, які перебувають у «третьому 

стані» – «між здоров'ям і хворобою», становлять найчисленнішу групу. Такі 

діти мають різноманітні функціональні порушення, які не досягли рівня 

хвороби, але свідчать про напруження адаптаційних ресурсів організму 

(дезадаптаційні порушення) і підвищений ризик виникнення клінічно 

вираженої патології. Їх не можна зарахувати до здорових, але й діагнозу 

хронічного захворювання лікарі їм не встановили. «Третій стан» 

характеризується значним зниженням активності дитини, використанням лише 

половини його потенціалу, що призводить до зростання групи ризику в 

сучасних умовах (B. C. Шувалова, О. В. Шиняева, 2014). На жаль, такі діти не 

стали об’єктом особливої уваги медичних працівників, а часто і батьків.  

Для досягнення оздоровчого ефекту за допомогою засобів ФК необхідна 

повна інформація про показники фізичного, психічного розвитку, 

функціонального стану й рівня фізичної підготовленості учнів, особливостей 

їхнього способу життя, обсягу й характеру рухової активності, ціннісних 

пріоритетів школярів, які мають відхилення у стані здоров'я. Проте у 

спеціальній літературі зовсім мало даних про те чим різняться учні, яких 
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скеровують до СМГ, від практично здорових школярів. Найчастіше об’єктом 

наукових пошуків були діти якогось певного віку (Н. В. Богдановська, 

В. О. Слободянюк, 2009), що унеможливлює з’ясування вікової динаміки змін. 

В окремих наукових дослідженнях (Л. В. Харченко, 2011) подано результати 

обстеження хворих дітей, що досить звужує масштаб висновків. Майже немає 

даних про особливості скарг дітей, скерованих до різних демографічних та 

медичних груп. 

Установлено, що у школярів, розподілених до основної та СМГ 

спостерігаються достовірно значущі відмінності (р<0,001) у морфологічних, 

функціональних, нейродинамічних показниках залежно від стану здоров’я дітей 

різної статі й віку. Найчастіше школярі СМГ мають низький або нижчий за 

середній фізичний розвиток. Так у СМГ, незалежно від статі й віку дітей, 

нижчий за середній та низький рівні фізичного розвитку трапляються у три 

рази частіше, ніж в основній медичній групі. В основній медичній групі 

середній, вищий за середній і високий рівні фізичного розвитку зазначено у 

86% учнів, тоді як у СМГ – лише у 45%. Гармонійну статуру мають 45,4% учнів 

основної медичної групи, у підготовчій групі таких дітей трохи менше (21,2%), 

а в СМГ лише 8,0% характеризуються гармонійним фізичним розвитком. Між 

учнями основної і підготовчої груп за індексами Скібінського і Руфф’є немає 

достовірних відмінностей, тоді як показники школярів спеціальної та основної 

медичних груп суттєво різняться. Водночас з’ясовано, що між студентками 

основної та СМГ на початку навчання у виші немає відмінностей у показниках 

фізичного розвитку, характеристик окремих фізіологічних систем організму, 

але вони різняться за показником загальної фізичної працездатності. Студентки 

різних медичних груп не відрізнялися за комплексом показників варіабельності 

серцевого ритму в стані відносного фізіологічного спокою, але в більшості 

(92,5%) студенток проявляються знижені адаптаційні резерви організму під час 

дозованого фізичного навантаження (А. И. Загревская, 2000; В. К. Спирин 2002; 

О. М. Левандовська, І. М. Григус, 2005 та ін.). 
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Простежують суттєву різницю в задоволеності рівнем свого здоров’я й 

обсягом власної рухової активності учнів спеціальної і основної медичних груп. 

Серед молодих людей, які активно займаються спортом, «сповна задоволених» 

станом свого здоров’я є найбільше – 42,1%. Тоді як серед основної медичної 

групи цей показник є нижчим (26,3%), і мало задоволених станом свого 

здоров’я серед СМГ – лише 12,1%. Найбільше задоволених своєю руховою 

активністю молодих людей, які регулярно займаються спортом (45,8% хлопців і 

35,4% дівчат). У СМГ найбільше осіб, котрі не задоволені рівнем своєї рухової 

активності, відповідно, найменше тих, хто задоволений своєю руховою 

активністю (20,8% юнаків і 18,6% дівчат) (Г. П. Грибан, 2012).  

Установлено, що різне ставлення до занять із ФВ у студенток різних 

медичних груп не пов’язане з їхніми особистісними психологічними 

властивостями, такими як особистісна тривожність, нейродинамічні 

властивості, екстра- та інтроверсія тощо. Основна відмінність визначається 

мотиваційною основою їхньої поведінки: у дівчат СМГ більше (р<0,001) 

виражені «аверсивні» тенденції – високий ступінь виразності мотиву уникнення 

і зміни діяльності при низькому рівні готовності до мобілізації зусиль, тоді як у 

мотиваційній структурі студенток ОМГ переважають пізнавальний, змагальний 

мотиви з одночасно високою виразністю планованого рівня мобілізації зусиль. 

Водночас відомо, що «успішною» є та мотиваційна структура, перші рейтингові 

місця якої займають змагальний і пізнавальний мотиви при невисокому 

ранговому положенні мотиву уникнення і зміни діяльності, а при домінуванні 

мотивів уникнення і зміни діяльності результативність поведінки знижується 

(Л. П. Великанова, 2004; А. Ю. Лутонін, 2009). 

Школярі СМГ під час рухової активності часто бувають млявими, 

малоактивними, нерішучими. Домінантними негативними особистісними 

новоутвореннями в людей із суттєвими відхиленнями у стані здоров’я є такі: 

комплекс меншовартості, відчуття неспроможності виконувати деякі вправи, 

підвищена потреба в захисті; відчуття несхожості до інших, відчуженість від 

них; почуття самотності внаслідок обмеженості контактів із зовнішнім світом, 
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підлеглість у контактах; надмірне очікування допомоги як компенсація вади; 

підвищена тривожність, що вказує на дезадаптованість; знижена самооцінка, 

що свідчить про використання деструктивних захисних механізмів; наявність 

акцентуацій характеру; екзистенційні проблеми, відчуття втрати сенсу життя. У 

цих дітей недостатньо розвинуто психічні якості: ініціативність, 

дисциплінованість, витриманість, емоційна стійкість, організованість. Вони 

соромляться своєї незграбності і прагнуть бути непомітними на уроках. Це 

призводить до малорухливості на уроках ФК та у позаурочний час і збільшує 

їхнє відставання від дітей основної медичної групи (О. І. Холодний, 2010; 

Л. В. Вовк, 2012; С. В. Драч, 2013).  

Згідно зі спостереженнями Л. В. Вовк (2012), навіть легкі, проте тривалі 

донозологічні стани спотворюють процес формування особистості, впливаючи 

на всю її структуру, зокрема на комунікативні функції, тим самим різко 

утруднюючи соціальну адаптацію. Під їх впливом змінюється загальна 

неспецифічна реактивність організму. Підтвердження цього можна побачити в 

більшій частоті алергічних станів у осіб із донозологічними порушеннями 

здоров’я і в схильності таких індивідів до соматичних хронічних захворювань. 

Не випадково на ранніх стадіях і психічні порушення виражаються здебільшого 

ознаками неспецифічного антено-невротичного реагування. Простежено чітку 

тенденцію до підвищення ступеня обтяженості здоров’я від I до IV групи (у IV 

групі в 1,5 раза частіше, ніж у I).  

У школярів СМГ виявлено значно нижчий рівень фізичних якостей. У 

25,3–41,8% учнів, скерованих до СМГ, недостатньо розвинуто основні фізичні 

якості. Низькі показники фізичної підготовленості виявлено у 13–23% школярів 

СМГ. Недостатній розвиток сили, швидкості і швидкісної витривалості 

характерний для 20% дівчат, скерованих до СМГ. Відстають у розвитку усі 

фізичні якості, за винятком гнучкості, проте особливо виразно виявляється 

відставання при фізичних навантаженнях, що потребують вияву витривалості 

(В. К. Спирин, 2002; С. Д. Поляков, С. В. Хрущев, И. Т. Корнеева, 2006).  
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Критичний рівень здоров’я дітей є наслідком зниження їхньої рухової 

активності в режимі дня при збільшуваному статичному і психоемоційному 

напруженні процесу навчання, упровадженні комп’ютерних технологій у 

повсякденний побут, нераціональному харчуванні, схильності до шкідливих 

звичок, несприятливих екологічних умов довкілля. За останній час 

ідентифіковано нові чинники ризику для здоров’я, котрі були несуттєвими в 

структурі дозвілля в минулому, наприклад, збільшення темпу й ритму життя 

при скороченні терміну рекреації, підвищення емоційного навантаження при 

скороченні позитивних емоцій, формалізація міжособистісного спілкування 

внаслідок комунікативного перенасичення (М. В. Дутчак, О. Л. Благій, 2011; 

С. В. Гаркуша, 2012). 

Дозвілля є важливою сферою життєдіяльності школярів. Під час нього 

відбувається вільне спілкування, участь у найрізноманітніших видах 

практичної діяльності, освоєння дітьми багатств духовної і фізичної культури. 

Структура дозвілля свідчить про уподобання, інтереси і схильності особистості. 

Дозвілля є важливою складовою способу життя дітей, яка суттєво впливає на 

їхнє здоров’я. Фізично активний підліток, імовірніше, буде й активним 

дорослим (M. A. Guan-Sheng, 2002). Уміння правильно розподіляти вільний час 

на різні види занять упродовж доби є важливим показником, який впливає на 

формування здоров’я. 

Згідно з аналізом наявних публікацій, найчастіше дослідження проводили 

із залученням дітей якогось одного віку (B. Hernandez, 1999; В. І. Гордійчук, 

2010; О. Півень, О. Гордієнко, 2013) або цілого періоду без диференціації за 

віком (І. Кушнерчук, 2009; О. І. Булгаков, А. С. Бондар, І. О. Кузьменко, 

А. Х. Дейнеко, Л. К. Гріщенко, 2009; О В. Маркова, 2012), тому складно 

прослідкувати за динамікою змін дитячих пріоритетів у формах проведення 

дозвілля. В окремих наукових дослідженнях (W. Dietz, 1991; В. Добринський, 

1997; У. С. Шевців, 2007; О. Півень, О. Гордієнко, 2013) подано результати 

опитування дітей лише однієї статі, що суттєво звужує діапазон висновків. 

Майже немає даних про особливості проведення дозвілля дітьми, скерованими 
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до різних медичних груп. Локальність інформації ускладнює правильний вибір 

засобів і форм ФВ учнів. Трапляються й суперечливі дані. Зазвичай 

збільшувана популярність перегляду телевізора та користування комп’ютером 

й інших видів сидячих занять сприймають як чинник, що сприяє вихованню 

дедалі неактивнішого покоління. Водночас вважають, що активні користувачі 

електронними засобами масової інформації, можуть бути фізично більш 

активнішими, ніж користувачі, що належать до категорії низького рівня 

користування. До того ж деякі дослідження встановили позитивний зв’язок між 

тривалим та інтенсивним використанням комп’ютера й успіхами в навчанні, 

упевненістю в собі й рівнем соціальної фізичної активності (W. Dietz, 1991; B. 

Rocheleau, 1995; Ho Smy, Lee Tmc, 2001; S. J. Marshall, 2002) тощо. Тому 

означена проблема потребує детальнішого вивчення. 

У дитячому віці фізичні вправи дуже важливі для формування та 

розвитку фізичних якостей. Вони необхідні для підготовки до повноцінного 

життя, професійної діяльності, формування здоров’я, становлення особистості. 

У процесі ФВ формується фізична культура особистості, яка є елементом її 

загальної культури та культури здоров’я. У дитячому віці існує потреба у 

великій руховій активності, тому заняття спортом, рухливі ігри під час дозвілля 

є однією з адекватних для цього віку форм «культурної конвертації життєвої 

енергії» (Г. Ю. Куртова, 2011). 

Наукові дослідження свідчать, що в підлітковому віці значне зниження 

рухової активності прогресують під час зниження зацікавленості уроками ФК в 

школі й негативного ставлення до занять фізичними вправами загалом 

(Т. Ю. Круцевич, 2000, В. С. Добринський, 2000, Г. Ч. Касьянов, 2001, 

Г. В. Безверхня, 2003, Д. Н. Пухов, 2011). Для оптимізації рухової активності 

школярів і підвищення ефективності впливу ФВ на організм учені шукають 

нових підходів до складання навчальних програм. Розробленню та 

впровадженню у процес шкільного ФВ сучасних засобів та форм рухової 

активності повинно передувати з’ясування мотивів, що заохочують, і причин, 

що зменшують бажання школярів займатися фізичними вправами. 
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Науковці (Л. Петрина, 2008) зазначають, що шкільні уроки ФК не 

зацікавлюють кожного другого підлітка. Є також і такі дані, що позитивно 

ставляться до традиційних уроків ФК втричі менше дівчат (14%), від тих, які 

ставляться позитивно (57%) (П. К. Дуркин, 1994; У. С. Шевців, 2007). Одні 

фахівці зауважують, що незадовільне ставлення до уроку ФК більш притаманне 

хлопцям (Р. Ситник, 2009), інші – що дівчатам (Л. Петрина, 2008), треті – юним 

спортсменам (І. Кушнерук, 2009), які не можуть реалізувати свого фізичного 

потенціалу під час уроків ФК. Обмежені й суперечливі дані, важливість 

зазначеної проблеми формують актуальність додаткових досліджень. 

Збалансоване харчування є важливою фізіологічною потребою організму 

й забезпечує не тільки ріст і розвиток дитини, а й сприяє відновленню 

працездатності, поліпшує адаптивні можливості, є методом лікування та 

профілактики захворювань, сприяє збереженню генетичного та 

інтелектуального потенціалу країни. Тому в більшості розвинених країн 

питання забезпечення якісним харчуванням школярів прирівнюють до питання 

національної безпеки держави.  

Порушення в раціоні харчування негативно позначаються на здоров’ї 

населення, що призводить до необхідності збільшення витрат на його охорону. 

Так, за даними досліджень Європейського регіонального бюро Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), на лікування хвороб, пов’язаних із 

нераціональним харчуванням, національні служби охорони здоров’я змушені 

виділяти приблизно 30% бюджетних асигнувань. Поліпшивши харчування 

населення, можна досягти регресу захворюваності у країні. Так, у багатьох 

економічно розвинених країнах світу вдалося досягти зниження рівня 

захворюваності та смертності від серцево-судинних хвороб на 30–50 % і майже 

у 100 % населення запобігти розвитку карієсу (при цьому зменшення ризику 

нездоров’я населення на 38 % зумовлено винятково корекцією раціонів 

харчування) (Л. Бєлкін, 2009). 

На жаль, на сьогодні якість харчування українських школярів часто не 

відповідає навіть мінімально допустимим нормативним орієнтирам з погляду 
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розвитку дитячого організму та відтворення його життєвої активності під час 

навчання. Нераціональне харчування є однією з причин незадовільного стану 

здоров’я молоді. У раціонах школярів вміст круп, макаронних виробів і хліба 

перевищує рекомендовані величини на 16,5–25,6%, усе ж енергетична цінність 

раціону харчування школярів є нижчою від фізіологічної норми на 15%, 

дефіцит білка становить 29%, дефіцит білків тваринного походження – до 40%, 

дефіцит жирів – до 14%. Дефіцит тваринних білків у раціоні дитини (особливо 

впродовж першого року життя) призводить до відставання не тільки у 

фізичному, а й в інтелектуальному розвитку, оскільки синтез білка відіграє 

важливу роль у переведенні інформації із короткочасної в довготривалу форму 

збереження. У продуктових наборах виявлено недостатню кількість м’яса і 

м’ясопродуктів, риби, фруктів і овочів (дефіцит становить 44,7–86,5%), майже 

немає соків і молока (діти щоденно недоотримують по 300–350 мл молока). 

Такі продукти, як м'ясо (або риба), молоко, кисломолочний сир, визнано 

продуктами обов'язкового щоденного споживання дітьми та підлітками, 

особливо необхідними в період значних інформаційних навантажень 

(В. І. Федоренко, Н. В. Москвяк, 2007; Н. В. Соколова, 2008; Н. М. Скалецька, 

2010).  

Так, результати наукових досліджень показали, що збалансованим за 

вмістом більшості харчових інгредієнтів (12–14 із виокремлених 14 груп 

продуктів) раціон харчування школярів був тільки у 25,0% старшокласників, 

частково збалансованим (споживання 7–11 груп продуктів) – у 41,7%, 

незбалансованим (менше ніж 7 груп продуктів) – у 33,3% (В. Б. Педан, 

О. Г. Шадрін, Р. В. Марушко, Т. Л. Марушко, 2009).  

Результати наукових досліджень (В. І. Федоренко, Н. В. Москвяк, 2007; 

Н. В. Соколова, 2008; В. В. Шкуро, А. М. Парац, В. Хлібійчук, 2013 та ін.) 

свідчать про дефіцит біологічно цінних продуктів: м’яса і м’ясопродуктів на 

37 %, молока й молочних продуктів – майже на 35 %, яєць – на 38 %, риби – на 

81 %, овочів і фруктів – на 49 % при одночасному стабільно високому рівні 

споживання зернобобових і хлібопродуктів, тваринного жиру, картоплі в 
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середньостатистичному раціоні школярів. Негативною тенденцією є постійне 

споживання чіпсів, сухариків із різними харчовими спеціями, «мівіни», 

жувальної гумки, газованих солодких напоїв із харчовими додатками 

(барвниками, підсилювачами смаку), кетчупів, майонезу тощо. Кетчуп і 

майонез стали продуктами щоденного споживання у 78% дітей, кавові напої 

«Капучіно» і «Несквік» – у 45,7% дітей, чіпси, сухарики й «мівіна» з різними 

харчовими спеціями – у 30% дітей. Перевагу житньому хлібу з кмином, 

коріандром, родзинками, горіхами й лавашу надають лише 4,7% дітей. У 

раціонах харчування 24,5% дітей замість масла вершкового вживають так зване 

«масло легке», тобто маргарин. З ковбасних виробів батьки частіше надають 

перевагу дешевим ковбасам із соєю (29,4%), дуже полюбляють нові рибні 

продукти: рибні палички (33,7% дітей), кальмари сушені (4,6% дітей). 

Щоправда, останніми роками спостерігають збільшення споживання соків (у 

1,7–2,5 рази), сметани та кисломолочних продуктів у тому числі йогуртів, (у 

1,3–1,5 рази), сиру кисломолочного, а також сиру твердого (у 1,2–1,4 рази) 

(Г. Ч. Касьянов, 2001; Г. Т. П’ятницька, 2007).  

Унаслідок дефіциту в харчовому раціоні вітамінів, особливо 

антиоксидантного ряду (А, Е, С), макро- та мікроелементів (йоду, заліза, 

кальцію, фтору, селену), поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), харчових 

волокон у школярів простежують полімікронутрієнтну недостатність, або так 

званий прихований голод. Збільшення енергетичної цінності та 

незбалансованість раціонів, дефіцит аліментарного забезпечення есенційними 

мікронутрієнтами тощо спричинюють порушення фізичного розвитку, 

негативно впливають на когнітивні функції організму, призводять до розвитку 

й різкого зростання у школярів хронічних неінфекційних захворювань серцево-

судинної системи, шлунково-кишкового тракту, хвороб обміну речовин тощо, а 

також підвищують ризик розвитку цих захворювань у дорослому віці 

(В. Б. Педан, О. Г. Щадрін, Р. В. Марушко, Т. Л. Марушко, 2009; 

М. А. Тутельян, И. Я. Конь, 2005). Отже, заходи щодо раціоналізації 

харчування школярів важливі не тільки для запобігання аліментарним і 
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аліментарнообумовленим захворюванням населення, а й з 

загальнонаціонального, економічного та соціального погляду.  

У спеціальній літературі також є дані, які підтверджують існування 

взаємозв’язків між особливостями харчування школярів із низкою показників: 

сезоном, віковими, статевими показниками, станом їхнього здоров'я 

(В. Б. Педан, О. Г. Шадрін, Р. В. Марушко, Т. Л. Марушко, 2009). Природно, що 

в зимово-весняний період усі діти, незалежно від віку і статі, споживали більше 

молока і молочних продуктів, м'яса, риби і яєць, жирів, хліба, круп, макаронних 

виробів. В осінній період усі діти споживали більше овочів і фруктів, але 

кількість їх була меншою за рекомендовану. У спеціальній літературі є 

відомості про статеві відмінності в харчуванні дітей шкільного віку. Аналіз 

продуктового набору показав, що калорійність раціонів у хлопців 

перевищувала фізіологічну потребу на 5,0–7,0%. У дівчат  вона була нижчою на 

3,7–4,5%. Кількість білків також була меншою від фізіологічної потреби на 2,7–

6,5% у хлопців і на 1,0-3,0% у дівчат. При цьому був меншим від норми і вміст 

тваринного білка на 2,0–5,4% як у хлопчиків, так і у дівчат. З’ясовано окремі 

статево-вікові особливості споживання школярами харчових продуктів. Так, 

визначено, що з віком зменшувалося вживання молока й молочних продуктів і в 

дівчат, і в хлопців. У дівчат із віком зменшилося споживання м'яса, риби, яєць і 

масложирових продуктів, а у хлопців, навпаки,  вживання цих продуктів 

збільшилося (В. Б. Педан, О. Г. Шадрін, Р. В. Марушко, Т. Л. Марушко, 2009; 

В. В. Шкуро, А. М. Парац, 2013). 

Зіставлення особливостей харчування зі станом здоров'я показало, що 

тільки 3,5% усіх опитаних школярів мали хронічні захворювання 

(захворювання органів травлення, дихальних шляхів, вегето-судинну дистонію, 

алергічні захворювання). Однак у групі підлітків, харчування яких було 

визнано нераціональним, більше ніж половина (58,3%) відзначали різні 

порушення стану здоров’я, такі як дисфункції органів травлення, зниження 

опірності та часті застудні захворювання, підвищена втомлюваність, 

метеочутливість, часті болі голови та в ділянці серця, нездатність до тривалих 
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фізичних та розумових навантажень. На регулярні болі в животі та зниження 

апетиту скаржилися 26,8% школярів цієї групи. Водночас у групі підлітків, 

харчування яких було визнано раціональним, усі школярі оцінили стан свого 

здоров’я як задовільний.  

Лише в окремих випадках (Ю. Павлова, О. Шиян, 2011) питання 

харчування дітей і підлітків розглядають у складі інших компонентів способу 

життя школярів, тоді як здебільшого – як самостійну проблему. Особливостей 

харчування школярів різних медичних груп не досліджували.  

Отже, згідно з аналізом сучасних публікацій, існують закономірності в 

особливостях харчування школярів різних демографічних та медичних груп. 

Проте вирішення цієї проблеми потребує детальнішого вивчення. Ґрунтовні 

знання з цієї проблематики дали б змогу чітко визначити державні пріоритети у 

сфері харчування населення України і сформувати ефективну національну 

політику й ефективно здійснювати державне управління у сфері харчування 

школярів. Це в кінцевому результаті сприяло б зміцненню здоров’я, 

підвищенню розумової та фізичної працездатності школярів. 

Підлітковий вік вважають періодом відносно міцного здоров'я та низької 

смертності. Це також час величезних змін у фізичних, психічних і соціальних 

умовах, на тлі яких складається поведінка, що впливає на здоров'я. Моделі 

поведінки, які формуються в ранньому періоді життя, часто зберігаються і в 

дорослому віці. Викликає тривогу поширення шкідливих звичок серед молоді. 

Аналіз наукових досліджень показав, що кожний 4-й підліток викурює першу 

цигарку у віці 10 років. Куріння тютюну є основною причиною передчасного 

розвитку хвороб і смерті в розвинених країнах. Майже половина споживачів 

тютюнових виробів помирає передчасно. Хоча переважна більшість смертей, 

пов’язаних із курінням, трапляється в середньому і похилому віці, звичка до 

паління, безперечно, формується ще в підлітковому віці. Наприклад, близько 

80% дорослих курців, за їхніми словами, почали палити до 18 років. Чим 

пізніше людина починає палити, тим менш імовірно, що в неї розвинеться 

тютюнова залежність. Підраховано, що половина курців серед хлопців 
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продовжуватимуть палити впродовж мінімум 16 років, тоді як дівчата 

куритимуть не менше ніж 20 років. Молоді курці можуть отримати цю звичку і 

тютюнову залежність, ще не досягнувши дорослого віку, що ускладнює їм 

можливість кинути палити і збільшує ймовірність порушень здоров’я, 

пов’язаних із тютюном (C. J. Murray, A. D. Lopez, 1990; J. P. Pierce, E. Gilpin, 

1996; A. Glendinning, D. Inglis, 1999; О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Ю. П. Галіч 

та ін., 2011).  

Хоча гострі й ранні негативні наслідки вживання тютюну для здоров’я 

менш важкі, ніж наслідки вживання алкоголю, проте куріння призводить до 

розладів здоров’я молодих людей у короткостроковій перспективі, які 

виражаються у зниженій функції легень, кашлі, задишці, зниженні фізичної 

працездатності, більшій сприйнятливості до респіраторних захворювань і 

підвищенні їхньої тяжкості. Куріння сприяє розвиткові багатьох хронічних 

захворювань (M. В. Дутчак, О. Л. Благій, 2011).  

З’ясовано, що підвищеним ризиком регулярного куріння є також 

схильність до жорстокого поводження з дітьми та стресових подій, а також і 

занижена самооцінка. Куріння також пов'язано з іншими типами ризикованої 

поведінки, такими як незаконне вживання лікарських препаратів, вживання 

алкоголю й антигромадська поведінка. Наприклад, серед молодих курців у 3 

рази більше тих, хто регулярно вживає алкоголь, і в 8 разів більше тих, хто 

курить коноплю, ніж серед некурців. Нарешті, куріння, імовірно, є основним 

шляхом, що веде до інших форм вживання психоактивних речовин (ПАР, 

здатних при однократному прийнятті змінювати настрій, фізичний стан, 

самовідчуття й сприйняття довкілля, поведінку або викликати інші, бажані з 

погляду споживача, психофізичні ефекти, а при систематичному прийманні – 

психічну й фізичну залежність). Водночас, молоді люди вважають куріння 

приємним, стильним, ознакою дорослості (R.F. Anda et al., 1999; D. B. Kandel, 

2002). 

Куріння сприяє розвиткові багатьох хронічних захворювань, майже 

половина споживачів тютюнових виробів помирає передчасно, тому поширення 
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шкідливих звичок серед молоді викликає особливу тривогу. Узагальнення 

отриманих нами даних показало, що школярі зазначили початок куріння в 

середньому в 9,55±3,06 року. Згідно з науковими даними, уперше хлопці й 

дівчата спробували курити в віці 11,3–13,4 років. Кожний 4-й підліток викурює 

першу цигарку у віці 10 років, з 13–15 років курять близько 30% юнаків і 

дівчат. Характерно, що серед скерованих за станом здоров’я до СМГ 

відмовилися від цієї шкідливої звички лише невелика кількість дітей (16,4%), 

тоді як серед представників основної медичної групи не курять 36,7%, що 

приблизно відповідає кількості некурців серед спортсменів (30,0%) 

(А. А. Пашин, А. Н. Егоров, В. А. Ильин, 2011). 

Вживання спиртних напоїв також тісно пов’язано з такими типовими 

формами поведінки в старшому підлітковому віці, як реакція емансипації і 

реакція групування з однолітками. Алкоголь, як і куріння, також є ПАР, які 

зазвичай несуть у собі позитивну конотацію для молодих людей. Позатим 

алкоголь відіграє важливішу роль в етіології серйозних несприятливих 

наслідків для здоров'я дітей та підлітків, ніж куріння. Споживання спиртних 

напоїв може призвести до серйозних та незворотних ускладнень здоров'я, таких 

як порушення розвитку головного мозку в підлітків, що спричинює постійні 

проблеми з пам'яттю, стійкістю уваги та часом реакції; підвищення можливості 

ураження печінки в ранньому віці; порушення гормонального балансу, 

необхідного для нормального розвитку органів, м'язів та кісток – зокрема в 

період статевого дозрівання. 

Метою споживання алкоголю є досягнення стану сп’яніння, результатом 

якого є інтоксикація. Алкогольне отруєння призводить до втрати керування 

рухами і критичності суджень, а також до зниження рівнів гальмування. Серед 

підлітків молодшого віку до такого ефекту може призвести навіть невелика 

кількість спожитого алкоголю (A. Hublet, L. Maes, M. Lambert, 2002; 

N. Gabhainn, Y. Franсois, 2004). 

Виникнення шкідливих звичок у молодих людей спричиняє багато 

чинників, серед яких поведінка, настанови й очікування як батьків, так і 
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однолітків. Існує більше ймовірності, що молоді люди почнуть курити і 

споживати алкоголь, якщо вживають тютюн чи спиртні напої їхні батьки, 

старші брати чи сестри і друзі. Водночас доведено, що підтримка батьків є 

чинником захисту від шкідливих звичок (S. L. Tyas,  L. L. Pederson, 1998; 

E. Simantov, 2000).  

Фахівці вважають, що ФК має велике значення для запобігання 

шкідливим звичкам. Важливе місце в запобіганні пияцтву й тютюнопалінню в 

дітей має сім’я, антинаркотична освіта батьків та їхніх дітей, заповнення 

екзистенційного вакууму захопленнями ФК і спортом, організацією здорового 

побуту і активного дозвілля, залучення до позашкільних занять ФК. 

Розкриваючи проблему профілактики пияцтва й алкоголізму, автори 

виокремлюють декілька традиційних аспектів пияцтва: етичний, біологічний, 

психологічний, гігієнічний, естетичний, економічний (В. П. Некрасов, 1985; 

А. А. Пермяков, 1989; П. К. Дуркин, 1994; А. Л. Турчак, 2010). 

Безалкогольні та слабоалкогольні енергетичні напої містять великі дози 

синтетичного кофеїну, природних тонізувальних біологічно активних речовин 

із лікарських рослин. Зловживання цими напоями викликає перенапруження з 

подальшим виснаженням нервової системи, порушення поведінки (ейфорія, 

роздратованість) і когнітивних функцій (зокрема, концентрації уваги та 

запам'ятовування), у дітей ускладнюється процес засинання. Особливо 

небезпечним для підлітків є вживання енергетичних напоїв, які містять 

алкоголь. Доведено, що вживання таких напоїв впливає на характер 

алкогольного сп'яніння, призводить до неадекватного оцінювання власної 

поведінки, підвищує ризик алкоголізму, токсикоманії та наркоманії в 

дорослому віці (С. С. Филиппов, Т. Н. Карамышева, 2009; В. Б. Педан, 

О. Г. Шадрін, Р. В. Марушко, Т. Л. Марушко, 2010).  

Найчастіше перша спроба алкогольних напоїв припадає на вік 13–

15 років. Дослідження показали, що 3% молоді вживають пиво щодня, ще 21% 

 – хоча б раз на тиждень. Слабоалкогольні напої вживають хоча б раз на місяць 

15% української молоді, вино хоча б раз на місяць – 14% респондентів. Міцні 
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алкогольні напої споживає 8% учнівської молоді. З віком зростає частота 

вживання алкогольних напоїв, зокрема міцних. Якщо серед підлітків близько 

80% взагалі не вживають таких напоїв, то серед молодих людей (після 25 років) 

таких менш ніж третина (О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Ю. П. Галіч та ін., 

2011). Алкогольна залежність також «омолоджується» та «фемінізується». 

Гостру алкогольну інтоксикацію реєструють в 200 з 100 тисяч підлітків та в 4 з 

100 тисяч дітей.  

Отже, встановлено, що з віком кількість школярів, які мають шкідливі 

звички, зростає; що куріння тютюну і вживання спиртних напоїв притаманне 

більше для хлопців, ніж для дівчат; що найпопулярнішими причинами 

вживання алкоголю є бажання, «продиктовані» особливостями підліткового 

віку – поява відчуття дорослості, яка визначає спрямованість і зміст активності 

дитини (S. L. Tyas,  L. L. Pederson, 1998; L. Lamkin, T. P. Houston, 1998; 

R. F. Anda, 1999; E. Simantov, 2000; О. Л. Христук, 2009;). Проте досі 

залишаються не з’ясованими остаточно особливості поширеності шкідливих 

звичок, залежно від рівня здоров’я. Це суттєво гальмує створення концепції 

профілактичної роботи в загальноосвітніх школах.  

У спеціальній літературі дуже мало відомостей про показники фізичного, 

психічного розвитку і фізичної підготовленості, обсягу й характеру рухової 

активності під час дозвілля, інших захоплень школярів СМГ порівняно з дітьми 

основної медичної групи. Це суттєво обмежує можливості диференціювати та 

індивідуалізувати фізичне навантаження на уроках ФК зі СМГ. 

 

1.2. Основні тенденції реалізації фізичного виховання в 

загальноосвітніх школах 

Останніми десятиліттями погіршуються показники фізичного розвитку, 

фізичної підготовленості і стану здоров'я дітей. У результаті численних 

досліджень виявлено, що серед дітей шкільного віку практично здоровими 

визнають менше 15%. За даними різних джерел, до СМГ скеровують від 3,92%  

до 57%. Хоча кількісні дані різняться, проте усі фахівці в умовах шкільного 
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навчання спостерігають тенденцію до зростання кількості учнів, скерованих до 

СМГ за рахунок скорочення кількості дітей основної та підготовчої медичних 

груп. Так, у першому класі школи до СМГ скеровують 5–6% дітей, у старших 

класах – уже кожного третього школяра, а серед студентів цей показник 

стрімко зростає (І. Калиниченко, 2008; Э. Н. Вайнер, 2010; М. В. Дутчак, 

О. Л. Благій, 2011;). Зростання кількості дітей, яких скеровують до СМГ, 

зумовлює актуальність реорганізації шкільного ФВ. 

1.2.1. Науково-методичне забезпечення фізичного виховання. 

Погіршенню рівня здоров’я значною мірою сприяють умови життя населення. 

Не пополіпшують обстановку, що склалася, уроки ФК, оскільки їх зміст і 

організація часто не відповідають гігієнічним вимогам (Т. Е. Виленская, 2005, 

2006 та ін.).  

Корекцію організаційно-змістовних аспектів навчально-виховного 

процесу в СМГ вважають одним із актуальних напрямів зниження можливостей 

виникнення педагогічних ризиків у процесі ФВ учнів молодших класів ЗОШ 

(Т. Е. Виленская, 2006). Визначення ступеня ефективності організаційно-

змістовних аспектів навчально-виховного процесу з ФВ дасть змогу виявити 

резерви поліпшення якості роботи вчителя. Від ступеня доцільності змісту та 

організації уроку ФК залежить рівень фізичної та розумової працездатності 

школярів. Запобігання дочасному настанню стомлення учнів у процесі 

навчальної діяльності позитивно впливатиме на стан їхнього здоров'я. Попри 

те, аналіз публікацій показав, що останнім часом наукові дослідження, 

присвячені визначенню ступеня раціональності організації та проведення 

уроків ФК проводять рідко. У наукових працях (Т. Є. Віленська, 2006) 

висвітлено окремі недоліки організації й методики ФВ школярів молодшого 

шкільного віку, у тому числі й учнів СМГ. Проте потребують уточнення окремі 

аспекти організації і змісту уроків у СМГ зі школярами середнього шкільного 

віку.  

Донедавна зміст програм із ФК для учнів середньої загальноосвітньої 

школи був представленим лише базовими спортивними вправами, які 
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найчастіше не враховували інтересів дітей. Нещодавно було зроблено спробу 

враховувати бажання дітей займатися на уроках ФК тим чи іншим улюбленим 

видом рухової активності. Сучасна програма з ФК (2009), побудована на 

модульній основі, може містити багато видів рухової активності. Тому 

важливим є вивчення рухових пріоритетів школярів. Застосування бажаних 

видів спорту в навчальному процесі, імовірно, сприятиме поліпшенню 

ставлення дітей до уроків ФК і ФВ загалом. І, навпаки, неврахування побажань 

підлітків займатися улюбленими видами спорту як в системі урочних, так і 

позаурочних форм занять може негативно вплинути на їхню мотивованість до 

занять з ФВ (О. Півень, О. Гордієнко, 2012).  

Згідно з аналізом наявних публікацій, дані не передбачають порівняння 

показників мотивованості дітей різного віку (Г. В. Безверхня, 2003; О. Півень, 

О. Гордієнко, 2012; В. М. Пристинський, З. М. Ягупець, Г. Г. Чижова, 2010), 

проте знання динаміки змін ставлення дітей до ФК послугувало б учителям при 

доборі відповідних засобів уроків. Оприлюднені результати опитування дітей 

лише однієї статі (О. Ю. Бубела, 2002; Л. Петрина, 2008; О. Півень, 

О. Гордієнко, 2012) також суттєво ускладнюють правильний вибір засобів і 

форм ФВ учнів. Майже  немає даних про особливості ставлення дітей, 

скерованих до різних медичних груп. 

Стан здоров’я школярів значною мірою визначають оптимально 

організованою руховою активністю. Очевидно, що причини сучасного стану 

здоров’я школярів полягають не тільки в недостатній ефективності уроків ФК, 

які компенсують лише 11–13% необхідної рухової активності учнів 

(Т. Ю. Круцевич, 1999; Г. В. Безверхня, 2003; О. Я. Кібальник, 2008). Упродовж 

обмеженого часу тривалості уроку неможливо вирішити оздоровчі завдання ФВ 

школярів, тому суттєвим чинником збереження здоров’я школярів і запобігання 

скеруванню їх до СМГ для занять із ФВ є фізкультурно-оздоровчі заходи в 

режимі дня школяра.  

Отож 1986 року як обов’язкові організаційні форми занять із ФВ в школі 

ввели позаурочні заняття в режимі навчального дня: гімнастика до занять, 
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фізкультхвилинки, фізкультпаузи, рухливі перерви. На практиці часто можна 

спостерігати відсутність проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі 

дня школи. Гімнастику до занять, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, рухливі 

перерви часто не проводять у загальноосвітніх закладах, окрім молодшої 

школи. Зміст комплексів фізкультхвилинок і фізкультпауз у школах 

залишається традиційним, не беруть до уваги «шкільних» захворювань; змін, 

що відбулися у стані здоров’я і рівні фізичної працездатності школярів 

протягом останніх 20-ти років. Недооцінювання важливості позаурочних форм 

ФВ призводить до збільшення кількості «шкільних» захворювань, серед яких 

вади зору, порушення постави і нервово-психічні відхилення. Тому, на думку 

фахівців, потрібно удосконалювати наявну методику і організування 

позаурочного ФВ (И. М. Воротилкина, 2005; Ю. А. Перевощиков, 2006; 

Н. И. Перминова, 2009; В. О. Сутула, М. Кочуєва, Т. С. Бондар, 2010; 

А. В. Сутула, 2011; І. М. Коваленко, 2010). 

Дуже важливою умовою ефективності позакласної роботи з ФВ є вибір 

форм занять фізичними вправами, які відповідали б інтересам учнів, мали 

неабиякий оздоровчий ефект. Позакласна та позашкільна робота з ФВ 

повинна сприяти вирішенню низки таких важливих взаємопов’язаних завдань, 

як зміцнення здоров’я, загартування, підвищення працездатності школярів; 

розвиток і корекція фізичних і рухових можливостей учнів; удосконалення 

життєво важливих рухових умінь і навичок, застосування їх у різних за 

складністю умовах; формування звичок здорового способу життя, позитивного 

ставлення до ФК, мотивів і завдань активної рухової діяльності; сприяння 

засвоєнню необхідного мінімуму знань в галузі гігієни, медицини, ФК і спорту; 

поліпшення психоемоційного стану, моральних і вольових якостей, а також 

естетичне виховання; задоволення комунікативних запитів учнів; виховання 

потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення до 

фізичного вдосконалення, готовності до праці й захисту інтересів Вітчизни. 

Недооцінювання важливості позаурочних форм ФВ в сучасних умовах 
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призводить до збільшення кількості шкільних захворювань, серед яких вади 

зору, порушення постави й нервово-психічні відхилення.  

Значна кількість хвороб набуває хронічних форм через відсутність 

фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами (В. І. Куриш, 1999; 

А. А. Тітаренко, 2005). Система проведення систематичних занять із дітьми, 

скерованими до СМГ, у ЗОШ майже зруйнована (О. Давиденко, 

І. Вржеснєвський, 2002). Припинили свою діяльність дитячі фізкультурно-

оздоровчі клуби при житлово-експлуатаційних комплексах (ЖЕК). Це 

насамперед пов’язано з кризою в національній системі ФВ, головними 

причинами якої є знецінення соціального престижу здоров’я, відставання від 

новітніх вимог усіх ланок підготовки кадрів, недооцінювання оздоровчої та 

виховної ролі ФК у навчальних закладах, невідповідність санітарно-гігієнічним 

вимогам бази для занять з ФВ і спорту. Система ФВ не відповідає міжнародним 

стандартам і потребам сучасності. Ознайомлення зі спеціальною літературою 

дає можливість зазначити, що до сьогодні існує мало науково обґрунтованих 

рекомендацій з ФВ для учнів, скерованих за станом здоров'я до СМГ, оскільки 

така робота активізувалася останнім часом. 

Для оптимального керування процесом навчання під час уроку ФК 

школярів класу поділяють на підгрупи з приблизно однаковими показниками. 

У спеціальній літературі можна знайти різні критерії поділу школярів на 

підгрупи, та найчастіше трапляються два: ступінь відхилень у стані здоров’я 

(важкість захворювання) і характер захворювання (діагноз). Проте ці критерії 

комплектування підгруп не досконалі й часто непридатні для застосування на 

практиці. Наявні способи комплектування медичних груп (за ступенем 

функціональних відхилень, з урахуванням результатів проби Руфф’є, з 

застосуванням експрес-методики Г. Л. Апанасенка) підлягають критиці. Тому 

критерії комплектування приблизно однорідних груп школярів для 

оптимального вибору фізичного навантаження під час уроків ФК ще 

потребують свого удосконалення (Г. О. Жук, 2010; І. І. Вржесневський, 2011; 

С. В. Гаркуша, 2012). 
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Важливою проблемою сьогодення є оцінювання ефективності системи 

ФВ. Колишня система тестувань та оцінювання фізичної підготовленості 

молоді не була позбавленою огріхів, тому спричинила багато застережень 

фахівців. Та й у школярів, особливо в учнів із низьким і середнім рівнями 

фізичної підготовленості, тестування викликало й викликає негативні емоції, 

тоді як воно має допомагати вирішенню низки складних педагогічних завдань: 

 а) визначення рівня розвитку окремих фізичних якостей та загального 

рівня фізичної підготовленості школярів; моніторинг динаміки фізичної 

підготовленості впродовж року, а також протягом років навчання окремого 

учня, класу, паралелі класів тощо; порівняння підготовленості учнів одного 

віку й статі, відбір обдарованих дітей до спортивних секцій;  

б) з’ясування ефективності застосування певних засобів, методів, програм 

навчання для визначення ступеня досягнення поставленої мети, відповідності 

реальних досягнень запланованим і внесення відповідних коректив щодо їх 

застосування у заняттях надалі; 

в) інформування школярів про вихідний рівень розвитку їхніх фізичних 

якостей і динаміку впродовж певного часу; стимулювання та мотивування 

школярів до подальшого підвищення своєї фізичної підготовленості; 

формування в них умінь та навичок контролю і самоконтролю для визначення 

рівня своєї фізичної підготовленості й подальшого складання оптимальних для 

себе програм занять. 

У наукових джерелах є протиріччя стосовно напрямів контролю на 

уроках ФК. Численні автори стверджують, що контроль має бути спрямованим 

на оцінювання динаміки фізичної підготовленості школярів (Т. Ю. Круцевич, 

2007; І. М. Пелешенко, 2010; В. В. Билецкая, 2010, В. А. Мазур, Г. А. Єдинак, 

2011, Ю. В. Васьков, 2012), а інші фахівці (Ж. В. Малахова, 2009, М. Пальчук, 

2012; И. Н. Тимошина, 2007 та ін.) мірилом ефективності уроків вважають 

поліпшення функціонального стану органів та систем. Пропонують також 

інтегральний підхід при оцінюванні ефективності процесу ФВ школярів 

(Е. В. Сажнева, 2010) і студентів (І. І. Вржеснєвський, 2011) за низкою 
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показників функціонального стану найважливіших систем організму та за 

показниками сили, витривалості й координаційних якостей. Обґрунтовано 

(І. І. Вржеснєвський, 2011) інтегральну оцінку, яка базується на врахуванні, 

окрім зазначених вище, і таких груп показників, як захворюваність і спосіб 

життя.  

Чинна програма ФК учнів СМГ не передбачає визначення показників, які 

характеризують їхній фізичний стан, що не узгоджується із змістом попередніх 

програм (1977 та 1982 років) та даними деяких вітчизняних і значної кількості 

іноземних педіатрів й фахівців лікувальної фізичної культури (ЛФК). Вивчення 

в учнів ЗОШ показників фізичного стану передбачено із застосуванням 

нормативів. Проте досліджень у цьому напрямі немає, хоча для учнів СМГ вони 

необхідні для підвищення позитивної мотивації до систематичних занять 

фізичними вправами та впевненості у своїх силах і можливостях. На думку 

фахівців (В. А. Мазур, Г. А. Єдинак, 2011), нормативи оцінювання показників 

фізичного стану учнів СМГ повинні враховувати вид захворювання, 

орієнтувати на досягнення кожним етапної мети, використовуючи для цього не 

конкретне значення показника в даний момент, а величину його зміни за 

певний період (семестр, навчальний рік).  

Інші фахівці ознаками розподілу осіб на медичні групи для занять 

фізичною культурою вважають не стільки характер захворювання, скільки 

показники загальної фізичної працездатності, максимального споживання 

кисню, адаптаційних можливостей організму, а також мотиваційної структури; 

самопочуття, активності, настрою (тест «САН»); нервово-психічного 

напруження для контролю за результативністю навчального процесу  

(А. Ю. Лутонін, 2009). 

Хоча сама процедура тестування й надалі залишається важливим 

джерелом інформації в процесі раціонального управління фізичним розвитком і 

фізичною активністю людини, останнім часом суттєво змінилися погляди на 

проблему тестування фізичної підготовленості. «Діагностика рівня розвитку 

фізичних якостей має передусім констатувати реальний стан, збуджувати 
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свідомість, формувати позитивну мотивацію до занять руховою активністю у 

вільний від основних обов’язків час, змінювати ставлення до свого тіла, а також 

оптимізувати подальшу рекреаційну активність» (Є. Н. Приступа, 

О. М. Жданова, М. М. Линець, та ін., 2010). Елементами оцінювання успішності 

оволодіння навчальним предметом «фізична культура» можуть бути такі: 

морфологічні, м’язові, моторно-рухові, кардіореспіраторні, метаболічні 

компоненти (А. А. Гужаловский, 1979; Т. Ю. Круцевич, 1999; Г. Л. Апанасенко, 

Л. А. Попова, 2000; С. Ф. Курдыбайло, С. П. Евсеев, Г. В. Герасимова, 2003; 

А. Ю. Лутонін, 2009; Є. Н. Приступа, О. М. Жданова, М. М. Линець, 2010 та 

ін.). 

Відомо, що у процесі ФВ учнів СМГ доцільно й необхідно контролювати 

їхній фізичний стан, використовуючи для цього педагогічні тести та 

функціональні проби. У першому випадку такими можуть бути 

загальноприйняті у ФВ учнів основної медичної групи тести для вивчення 

різних фізичних якостей: гнучкості (нахил уперед сидячи, викрут мірної лінійки 

за спину), швидкості (теппінг-тест), координації (метання у ціль та на 

максимальну відстань, тест Ромберга), абсолютної м’язової сили (кистьова 

динамометрія), вибухової сили м’язів нижніх (стрибок у довжину із місця) і 

верхніх (метання набивного м’яча сидячи) кінцівок. У другому випадку, 

ураховуючи вимоги до проведення й апаратурного забезпечення різних 

функціональних проб, простими та надійними є індекси стану функціонування 

м’язової, дихальної, серцево-судинної (у спокої і під час дозованого фізичного 

навантаження) систем та фізичного розвитку (Т. Ю. Круцевич, 1999; 

Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, 2000; С. Ф. Курдыбайло, С. П. Евсеев, Г. В. 

Герасимова, 2003), тобто силовий, життєвий індекси та індекс Руфф’є, 

Робінсона і ваго-зростовий відповідно. 

Поліпшення показників фізичної підготовленості є одним із важливих 

завдань, що стоять перед фізичною культурою у школі. Інформація про 

динаміку змін цих показників з віком дітей дає змогу правильно визначити 

сприятливі періоди і вправно реалізовувати процес розвитку фізичних якостей 
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школярів. Адже періоди пришвидшеного розвитку тих чи інших фізичних 

якостей вважають «чутливими» до педагогічних впливів. Найбільші зростання 

показників фізичної підготованості спостерігають тоді, коли адекватні, 

відповідно спрямовані впливи на розвиток тих чи інших фізичних якостей у 

процесі ФВ збігаються з періодами так званих «максимальних темпів 

прогресу». Менше зростання досягається в періоди субмаксимальних темпів 

прогресу і в періоди «помірковано високих темпів прогресу», а найменший – у 

періоди уповільненого розвитку. Повторне тестування, проведене  через два 

роки після закінчення експериментальних занять, показало, що у разі такого 

«суміщення» школярі не лише досягли вищих показників фізичної 

підготовленості, а й довго зберігали досягнуті переваги (А. А. Гужаловский, 

2003).  

Актуальність досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування 

індивідуально- чи типологічно-спрямованих програм занять з ФВ, є 

беззаперечною. Стан здоров’я є одним із високоефективних критеріїв поділу 

дітей і підлітків однакової статі й паспортного віку на відносно однорідні 

групи.  

У сучасній спеціальній літературі є багато (часом суперечливих) даних 

про вікові періоди, що характеризуються пришвидшеними темпами розвитку в 

школярів різного віку і статі (Т. В. Маленюк, 2001; К. М. Сидорченко, 2009; 

І. І. Самокиш, 2011). Так, установлені В. А. Ярмоленком (1984) дані свідчать 

про погіршення координації рухів в дівчат у період статевого дозрівання. При 

цьому чим вищим був ступінь статевого дозрівання, тим гіршими – результати. 

Натомість результати досліджень А. В. Вишнякова (1991) свідчать, що 

показники більшості координаційних здібностей не мають достовірних 

розбіжностей залежно від стадії статевого дозрівання. Достовірно 

поліпшуються показники дівчат у здатності до узгодження послідовності рухів 

і здатності до реакцій у швидких рухах, тоді як результати окремих вправ 

погіршилися. Установлено, що величини і тривалості прискорень у розвитку 

кожної з якостей, а також динаміка природних прискорень розвитку якостей 
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відрізняється в дітей із різними типами статури (С. П. Левушкин, 2005;  

Е. П. Писаренкова, 2010; М. Ф. Феоктистов, 2010).  

Дослідники застосовували різні тестові вправи для вимірювання фізичних 

якостей, хоча з’ясовано, що сенситивні періоди однієї фізичної якості, 

установлені за результатами різних тестів, не збігаються в часі. Фахівці 

використовують різні підходи і формули для визначення темпів зростання 

показників фізичних якостей. Так, В. І. Лях (1990) пропонує оцінювати ступінь 

відмінностей між середнім значенням упродовж 10-ти років навчання у школі і 

щорічними показниками у відсотках. Інтерпретувати отримані дані варто, 

ураховуючи, що загальна різниця між результатами в 7 і 17 років береться за 

100,0%; високий темп розвитку (сенситивний період) відзначається зростанням 

результатів на понад 10,0%; середній – зростанням у межах 7,5–9,9%; низький – 

5,0–7,4%; субкритичний період – менше 0 і від 0 до 4,9% (В. И. Лях, 1990). 

Дослідник А. А. Гужаловський запропонував оцінювати (в у.о.) у скільки разів 

середні значення поліпшення протягом 10-річного періоду навчання 

перевищують щорічні темпи. Проте, немає інформації про те чи відрізняються 

ці періоди в дітей, які за станом здоров’я скеровані до різних медичних груп. 

Така інформація була б цінною для тих вчителів, які проводять спільні уроки 

ФК для школярів різних медичних груп. При цьому дані (М. Я. Виленский, 

1996; Л. В. Шапкова, 2001, 2003; В. В. Андреев, О. А. Павлюченко, 

А. В. Фоминых, О. С. Михеева, 2011) дають підстави припускати можливість 

існування розбіжностей у хронології прискореного розвитку фізичних якостей у 

школярів із різними рівнями здоров’я, оскільки встановлено, що в дітей з 

суттєвими відхиленнями у стані здоров’я (зокрема, з відставанням у 

розумовому розвитку, вадами зору) сенситивні періоди розвитку фізичних 

якостей відстають на 2–3 роки, порівняно зі здоровими однолітками. Зважаючи 

на це, очевидною є необхідність проведення наукових досліджень, спрямованих 

на виявлення сенситивних періодів школярів різних медичних груп середнього 

шкільного віку для визначення ефективних напрямів фізичної підготовки учнів.  
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Дані про вікові періоди, що характеризуються прискореними темпами 

розвитку в школярів різного віку, статі, соматотипів, зазвичай суперечливі. Так, 

поширеною є думка, що цілеспрямований розвиток певної фізичної якості в 

періоди пришвидшеного природного розвитку ефективніші, ніж у періоди 

уповільненого природного розвитку (А. П. Матвеев, 1990; By J. Loko, T. Sikkut, 

R. Aule, 2013). Проте С. П. Льовушкін вважає, що варто відрізняти періоди з 

високими темпами розвитку фізичних якостей і власне сенситивні періоди, 

«чутливі» до педагогічних впливів (фізичних вправ, спрямованих на їхній 

розвиток). Оскільки результати проведених ним досліджень (С. П. Левушкин, 

2005, 2006) довели, що не завжди найвищі зростання показників фізичної 

підготовленості спостерігали в умовах цілеспрямованого формування під час 

прискореного природного розвитку. Окремі фахівці (В. І. Шапошникова, 2000) 

припускають, що періоди прискореного росту передують періодам 

стрибкоподібного поліпшення фізичних якостей. Суперечливий характер 

наявних даних, відсутність інформації про періоди пришвидшеного розвитку 

фізичних якостей у школярів різних медичних груп обґрунтовують 

актуальність досліджень у цьому напрямку. 

При переході від молодшого до середнього шкільного віку простежують 

критичний період розвитку організму, що збігається з початком пубертатних 

перебудов в організмі учнів і зумовлює зниження функціональних можливостей 

фізіологічних систем, що проявляються у вигляді несприятливих змін в опорно-

руховому апараті, збільшенні кількості стресових психоемоційних станів і 

кількості випадків звернень за медичною допомогою (В. И. Егозина, 2006). 

Проте категорію учнів І–ІІІ груп здоров’я середнього шкільного віку практично 

не вивчають.  

У методичній літературі майже немає розроблень оздоровчих заходів в 

режимі дня школярів та позанавчальних заходів для учнів різних груп здоров’я, 

тоді як розроблено методику уроку ФК загалом, навіть складено (В. С. 

Язловецький, 2004; Л. М. Коданева, 2011) конспекти уроків для учнів СМГ. 

Зміст комплексів фізкультхвилинок і фізкультпауз у школах залишається 



42 
 

традиційним, не беруть до уваги змін, що відбулися у стані здоров’я і фізичної 

працездатності школярів упродовж останніх 20-ти років; захворювання, 

притаманні для шкільного віку; не застосовують сучасних технологій, які здатні 

урізноманітнити й диференціювати фізичні навантаження. Отож виникла 

потреба формування нової концепції реалізації ФВ школярів упродовж 

навчального дня. 

Щоправда, сьогодні ФВ супроводжується низкою невирішених питань: 

незважаючи на певний накопичений до сьогодні досвід, вимагає подальшого 

удосконалення система обліку успішності й тестування рівня фізичної 

підготовленості учнів шкільного віку, скерованих до різних медичних груп; 

потребує поліпшення система комплектування медичних груп, не розроблено 

методику позаурочних фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, тижня, 

року.  

1.2.2. Реалізація фізичного виховання в загальноосвітніх школах. 

Рівень здоров’я є однією з визначальних умов самореалізації людини в усіх 

сферах діяльності. Тільки здорова людина є осередком радості, носієм 

інтелектуальної й фізичної працездатності, володіє творчим потенціалом щодо 

перетворення суспільства. Фізичне виховання вважають ощадним і водночас 

ефективним засобом зміцнення здоров’я. Проблема ФВ учнів із відхиленнями у 

стані здоров’я сьогодні недостатньо вирішена.  

Освіта в Україні великою мірою залишається консервативною і не 

піддається новітнім впливам інклюзії, оскільки лише поодинокі навчальні 

заклади перейшли до надання освітніх послуг за інклюзивною моделлю. 

Традиційне фізичне виховання переважно залишається сегрегативним, оскільки 

в кожній другій загальноосвітній школі уроки для школярів СМГ проводять 

окремо. Однак у тих навчальних закладах, в яких проводяться спільні уроки ФК 

для учнів усіх трьох медичних груп, як засвідчують результати досліджень 

(Т. Ю. Круцевич, 2000; С. М. Ахметов, 2004; А. Г. Чорноштан, Т. Т. Ротерс, 

Ю. В. Драгнєв, О. В. Отравенко та ін., 2008; Є. Н. Приступа, О. М. Жданова, 

М. М. Линець, 2010 та ін.), ФВ суперечить гігієнічним нормам, не відповідає 
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індивідуальним, віковим, морфо-функціональним і психологічним 

особливостям учнів, не дає можливості використовувати сучасні прогресивні 

технології цілеспрямованого удосконалення основних рухових здібностей, 

психічних характеристик особистості дитини. Програми з ФВ для ЗОШ, 

зорієнтовані на дітей із типовим розвитком, не враховують особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності осіб із відхиленнями у стані здоров’я. Під 

час спільних уроків ФК такі діти не отримують достатнього фізичного 

навантаження для зміцнення здоров’я, розвитку фізичних якостей. Додаткових 

уроків ФК для СМГ зазвичай не проводять. Отже, необхідним є впровадження 

новітніх форм ФВ, які надавали б можливість школярам СМГ займатися разом 

зі здоровими дітьми. Вирішення цього питання потребує формування нової 

стратегії освіти  відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, а також досвіду практики 

виявив відсутність методологічних концепцій загального характеру, що не дає 

змоги сформувати науково обґрунтовані технології організаційно-методичного 

забезпечення інклюзивного ФВ школярів, скерованих до СМГ в умовах єдиного 

процесу і, як наслідок, ускладнює трансформацію освітньої політики держави. 

Для забезпечення дієвого процесу реалізації ФВ школярів було обґрунтовано 

низку новітніх стратегій. В усіх сучасних стратегіях ФВ школярів акцентують 

увагу на питаннях здорового способу життя, фізичної підготовленості дітей та 

підлітків із різними можливостями, передбачають нові фізкультурно-оздоровчі 

та спортивно-масові форми роботи з учнями, розроблені для застосування під 

час уроків ФК і в позакласній та позашкільній діяльності. Тільки за останнє 

десятиріччя було апробовано на практиці діяльності ЗОШ декілька стратегій 

ефективної реалізації ФВ. Учені класифікують їх по різному, виокремлюючи 

комплексний (В. Лях, Л. Кофман, Г. Мейксон, 1992); освітній (В. Рябінцев, 

1994); спортивно-видовий (В. Пономарев, 2006; С. Дорошенко, 2011); 

тренувальний (Е. Н. Литвинов, М. Я. Виленский, Б. И. Туркунов, 1996); 

спортизований (В. Бальсевич, 1990) напрями. Проте усі наявні сьогодні в нашій 
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країні стратегії модифікації шкільного ФВ, хоча і дають позитивні результати, 

проте не вирішують усіх актуальних проблем.  

На нашу думку, не потрібно називати фізичне виховання 

здоров’язміцнювальним, здоров’яформувальним, оздоровчим, превентивним, 

оскільки формування здоров’я є метою і системоутворювальним чинником 

системи ФВ. Проте останнім часом, щоб виокремити оздоровчий аспект ФВ 

вживають такі терміни. Тому і ми для того, щоб акцентувати увагу на тому чи 

іншому спрямуванні ФВ, користуватимемося відповідними термінами.   

На нашу думку, з урахуванням стану здоров’я школярів (групи здоров’я) 

фізичне виховання в системі загальної середньої освіти представлено чотирма 

напрямами: здоров’язбережувальне фізичне виховання – для школярів 1-ї 

групи здоров’я (основної медичної групи (ОМГ)); другий напрям 

здоров’яформувальне ФВ – для школярів 2-ї групи здоров’я (підготовчої 

медичної групи (ПМГ));  здоров’явідновлювальне – для школярів 3-ї групи 

здоров’я (СМГ), адаптивне фізичне виховання (АФВ) – для школярів 4 і 5 груп 

здоров’я.  

1.2.3. Сегрегативне фізичне виховання. У всьому світі, зокрема й в 

Україні, тривалий час панувала сегрегативна модель навчання громадян з 

інвалідністю, що передбачала навчання цих осіб у спеціальних загальноосвітніх 

школах-інтернатах. Передбачали, що дитина, яка має вади, передусім, потребує 

коригувального впливу фахівців: медиків, реабілітологів, корекційних педагогів 

тощо і, відповідно, має перебувати в спеціально організованих умовах. 

Вважали, що сегрегативні навчальні заклади є найбільш відповідним 

середовищем таких дітей, а суспільство, забезпечивши медично-соціальне 

утримання, уникне небажаних асоціальних проявів, які можна було очікувати 

від них. Така модель штучно позбавляла інвалідів можливостей перебувати у 

звичайному оточенні, серед своїх однолітків, які не мають проблем зі здоров'ям. 

Негативними наслідками перебування дитини в закладах сегрегативного типу є 

її відірваність від широких соціальних контактів, сім’ї, обмеженість кола 
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міжособистісної взаємодії, недостатній освітній рівень, знижена 

конкурентоспроможність у майбутньому. 

У таких спеціалізованих навчальних закладах фізичне виховання має 

адаптивний характер і пов’язано з диференційованим формуванням рухових 

умінь і розвитком фізичних кондицій на основі врахування показань і 

протипоказань фізичних навантажень у зв’язку із хронічним захворюванням, 

яке є у дитини. Адаптивне фізичне виховання, на думку І. В. Манжелей (2005), 

доцільно застосовувати також на початковому етапі входження дитини у світ 

ФК (дошкільний і молодший шкільний вік). Крім того, воно необхідне в 

системі додаткової освіти, оскільки дає змогу створити необхідну методико-

практичну та кондиційну базу для самостійних занять фізичними вправами 

дітей та молоді, які мають відхилення у стані здоров’я і фізичних кондицій.  

До загальних завдань АФВ належать такі: зміцнення здоров’я, сприяння 

нормальному фізичному розвитку, підвищенню опірності організму до 

несприятливих впливів зовнішнього середовища; навчання основ техніки рухів, 

формування життєво необхідних умінь і навичок; розвиток рухових 

(координаційних і кондиційних) здібностей; формування необхідних знань у 

галузі ФК особистості; виховання потреби й уміння самостійно займатися 

фізичними вправами, свідомо застосовувати їх для відпочинку, тренування, 

підвищення працездатності; виховання моральних і вольових якостей, 

залучення до організованості, відповідальності за свої вчинки, допитливості, 

активності й самостійності. Автор також виокремлює специфічні завдання 

АФВ, серед яких корегувальні, компенсаторні й профілактичні завдання 

(Л. В. Шапкова, 2002). 

При реалізації АФВ провідними вважають такі принципи: 

природовідповідності змісту, селективної диференціації процесу та оптимізації 

взаємодії суб’єктів освітньо-виховного процесу. Взаємодія в навчально-

виховному процесі відбувається конструктивними і гуманними методами. 

Однак примус на благо дитини, безсумнівно, є, оскільки зміцнення здоров’я і 

розвиток фізичних кондицій потребують самодисципліни, а її нестача 
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компенсується зовнішнім контролем і стимулюванням діяльності з боку 

викладача. Критеріями реалізації АФВ є оптимальний стан здоров’я, 

нормальний фізичний розвиток, фізкультурно-оздоровчі знання, уміння, 

навички .  

Здоров’явідновлювальне фізичне виховання є необхідним для дітей 

упродовж деякого часу після захворювань чи травм. Сьогодні відновлювальне  

фізичне виховання реалізується в загальноосвітніх навчальних закладах на базі 

занять в СМГ. За своїм змістом це система теоретичної та фізичної підготовки 

дітей, вирішення освітніх, виховних, оздоровчих і просвітницьких завдань, 

формування гармонійного фізичного розвитку, забезпечення адаптивного 

ефекту, профілактики шкільних захворювань, закладення передумов доцільного 

й компетентного використання занять фізичними вправами впродовж усього 

життя (И. В. Манжелей, 2005). 

В Україні, як і в більшості інших країн, уроки з ФК були введеними до 

програм шкіл у 30–50-х роках. ХХ ст. З 30-х років ХХ ст. і майже до сьогодні 

навчально-виховний процес у СМГ загальноосвітніх навчальних закладів 

зорієнтовано на ЛФК.  

Діти, які не отримали за результатами медичного огляду повного 

звільнення від участі в уроках ФК, відвідують їх. Окрім основних уроків, вони 

повинні брати участь у додаткових уроках ФК для школярів СМГ, що 

проводять у ЗОШ. У режимі дня, крім двох додаткових уроків ФК на тиждень, 

також передбачено участь у ранковій гімнастиці, фізкультхвилинках, 

позакласних заходах: фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах 

(окрім участі у змаганнях): святах ФК, спартакіадах, тематичних «днях 

здоров’я», туризму тощо. Незначна частина школярів одержує повне звільнення 

від занять із ФВ на основі медичних документів, що підтверджують відхилення 

в стані або патології їхнього здоров’я. Кількість таких дітей збільшилась 

останніми роками, що викликає занепокоєння фахівців освіти та охорони 

здоров’я. 
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На жаль, фізичне виховання учнів І–ІІІ груп здоров’я в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах й надалі залишається сегрегативним. 

Відповідно до сучасних законодавчих вимог, під час уроків ФК дітей СМГ 

об’єднують з практично здоровими лише під час підготовчої та заключної 

частин уроку. Тоді як для повноцінного вирішення усього спектра завдань, що 

стоять перед фізичним вихованням в СМГ, передбачено додаткові уроки ФК 

(тривалістю 45 хв.), що проводять двічі на тиждень у позанавчальний час 

окремо від інших учнів. На цих заняттях учитель дає учням індивідуальні 

завдання для самостійних занять, розробляє індивідуальні вправи для 

загального комплексу ранкової гімнастики, консультує школярів із питань 

самоконтролю. Учитель і лікар стежать за поліпшенням здоров’я, за змінами у 

фізичному розвитку і фізичній підготовленості. 

Для повнішого вирішення оздоровчих завдань, міцного закріплення 

знань, умінь та навичок з ФК декларується всіляке залучення учнів до 

позакласних фізкультурно-оздоровчих і масових фізкультурних заходів. Участь 

школярів СМГ у спортивних заходах є обмеженою, тоді як діти-інваліди 

повною мірою беруть участь разом зі здоровими дітьми у процесі організації і 

проведення фізкультурних свят (В. Соломин, 2010). Рекомендованою є 

безпосередня участь цих дітей лише в заходах фізкультурно-оздоровчої 

спрямованості в режимі школи (участь у рухливих перервах, позакласній 

фізкультурно-масовій роботі (свята, екскурсії), проте участь у спортивних 

змаганнях не передбачено (В. І. Майєр, 2012; В. В. Дерев’янко, В. І. Майєр, 

2012). У масових фізкультурно-оздоровчих заходах учні СМГ можуть брати 

участь лише як організатори, спортивні судді, представники спортивних команд 

і т.п. Деякі фахівці вважають, що учні СМГ можуть брати і безпосередню 

участь у змаганнях із тих видів рухової активності, які їм не протипоказані у 

зв’язку із захворюванням, а в окремих видах змагань (наприклад, на рівновагу) 

можуть змагатися усі представники СМГ. Для того щоб урівноважити сили 

суперників (із різними рівнями підготовленості) можна застосувати гандикапи. 

http://bmsi.ru/authors/c8c73e05-0c10-411f-b2b1-06b0f2313c8b
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Проте програми інтегративного ФВ учнів І–ІІІ груп здоров’я до сьогодні не 

розроблено, що суперечить світовим тенденціям інтеграції та інклюзії. 

Здоров’язбережне та здоров’яформувальне фізичне виховання. 

Традиційна організація освітнього процесу має здоров’язатратний характер. 

Наявна система шкільної освіти спричиняє у школярів постійні стресові 

перевантаження, які призводять до розбалансування процесів саморегуляції 

фізіологічних функцій, розвитку гострих і хронічних порушень здоров’я, 

розвитку нервових, психосоматичних та інших захворювань.  

Успіх у формуванні здоров’я школярів великою мірою залежить від 

організації впливу середовища на виховання (Е. П. Ильин, 1994). Тому велику 

кількість сучасних наукових пошуків присвячено обґрунтуванню й перевірці 

ефективності теоретичних, методичних підходів до формування здоров’я учнів 

у педагогічному процесі і в повсякденному житті, тобто розробленні 

здоров’язбережних та здоров’яформувальних освітніх технологій. Серед 

здоров’язбережних та здоров’яформувальних технологій, що застосовують у 

системі освіти, виокремлюють кілька груп, в яких використовують різний 

підхід до охорони здоров’я, а відповідно, і різні методи і форми роботи. Фахівці 

пропонують кілька підходів до класифікації здоров’язбережних технологій. 

Найбільш відомою і популярною в освітніх установах є класифікація, 

запропонована Н. К. Смирновим (2002). Так, згідно з нею, виокремлюють 

медико-гігієнічні технології, (які зокрема передбачають заняття за програмою 

«Лікувальна педагогіка», організацію фітобарів, проведення ЛФК; екологічні 

здоров’язбережні технології і технології гарантування безпеки. Окремо 

виділяють освітні здоров’язбережні технології, серед яких можна виокремити 

організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні та навчально-виховні. П’ятою 

за порядком, проте не за значущістю, є група фізкультурно-оздоровчих 

технологій, спрямованих на розвиток сили, витривалості учнів тощо.  

Провідним компонентом сучасних здоров’язбережних освітніх технологій 

вважається (В. Ф. Костюченко, 1997; Т. Г. Коваленко, 2000; А. Р. Вирабова, 

2006,) особистісно орієнтоване навчання дітей. Особистісно-орієнтований 



49 
 

підхід у реалізації здоров’язбережних технологій передбачає активну участь 

самого учня в освоєнні культури людських відносин, у формуванні досвіду 

збереження здоров’я, який набувають через поступове розширення сфери 

спілкування і діяльності учня, розвиток його саморегуляції (від зовнішнього 

контролю до внутрішнього самоконтролю), становлення самосвідомості та 

активної життєвої позиції на основі виховання й самовиховання, формування 

відповідальності за своє здоров’я, життя і здоров’я інших людей. 

Сформульовано (A. Р. Вирабова, 2006; Н. А. Павлова, 

2010, О. З. Леонов, 2010;  Л. В. Коваль, 2011) принципи здоров’язбережного та 

здоров’яформувального особистісно-орієнтованого навчання дітей і підлітків, 

які забезпечили гігієнічно раціональні умови навчання й виховання в школі: 

облік в організації педагогічного процесу стану здоров’я та захворюваності 

сучасних учнів; розвивальне навантаження основної та додаткової освіти з 

урахуванням особистісних морфофункціональних і віково-статевих 

особливостей; умови навчання не лише повністю відповідають гігієнічним 

вимогам, а й дають змогу забезпечити індивідуалізацію навчального процесу з 

відповідним фінансуванням; раціональна побудова режиму повного дня, що 

містить фізіологічно обґрунтоване чергування видів діяльності, повне 

задоволення природної біологічної індивідуальної потреби учнів у русі і 

регулярне 3–4-разове збалансоване харчування; регулярний системний 

моніторинг психоемоційного статусу та функціонального стану основних 

систем організму дитини, коректування за його результатами індивідуальних 

освітніх траєкторій, оздоровчих та профілактичних заходів.  

Особистісно-орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єдиний 

процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку 

дитини, підготовки її до життєтворчості. Загалом усі сучасні концепції, що 

існують в педагогіці, хоча є різними за суттю, проте мають єдину мету – 

орієнтацію на особистість учня, врахування його індивідуальних типологічних, 

фізіологічних, психологічних особливостей, його потреб, можливостей, 

інтересів. Тому напрям особистісно-орієнтованої освіти не є принципово 
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новим. Проте за останні роки особистісно-орієнтована освіта набула нової 

парадигми, статусу найважливішого методологічного принципу, на підставі 

якого повинен будуватися процес освіти загалом і ФВ зокрема. Сьогодні 

намагаються побудувати іншу особистісно-орієнтовану систему навчання. 

Особистісно-орієнтована освіта характеризується більш широким поглядом на 

освіту «як способу становлення людини, набуття нею себе, свого людського 

образу, неповторної індивідуальності, духовності, творчого потенціалу». Вона 

опирається на пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини 

як активного носія суб’єктного досвіду, що склався задовго до впливу 

спеціально організованого навчання в школі. Взаємодія двох видів досвіду учня 

повинна відбуватися не по лінії витіснення індивідуального, наповнення його 

суспільним досвідом, а шляхом їх постійного узгодження, використання всього 

того, що накопичене учнем у його життєдіяльності. Особистісно-орієнтоване 

навчання полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості учня, 

його здоров’я, індивідуальні здібності, неповторну індивідуальність, 

підтримувати процеси самопізнання, саморозвитку й самореалізації особистості 

дитини, допомагати в становленні його суб’єктивності, соціальності, творчої 

самореалізації особистості. Тому як головні можна виокремити такі завдання: 

розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожного учня; максимально 

виявити, ініціювати, використати індивідуальний досвід учня; допомогти 

особистості пізнати себе, самовизначитись та реалізуватися, а не формувати 

попередньо задані здібності; сформувати в особистості культуру 

життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно планувати своє повсякденне 

життя (Н. А. Цеева, 2009; А. В. Левченко, 2008; Ю. В. Васьков, 2011 та ін.). 

Отже, за своєю сутністю цей підхід протистоїть існуючій соціоцентричній 

моделі навчання і виховання учнів радянської школи. 

В особистісно-орієнтованій освіті передбачається цілісне вивчення 

особистості в діяльності, забезпечується розвиток і саморозвиток учня на 

основі виявлення його індивідуальних особливостей. Головним визнається 

становлення гуманістично-спрямованої структури ціннісних орієнтацій, що 
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визначають духовний світ особистості (Ю. М. Николаев, 1998; 

Л. Р. Позднякова, 1999; Т. Г. Коваленко, 2000).  

Особистісно-орієнтоване навчання характеризується низкою методичних 

положень. По-перше, особистісно-орієнтований підхід спрямовано на 

задоволення потреб та інтересів більшою мірою дитини, ніж державних і 

суспільних інститутів, які взаємодіють з нею. По-друге, при використанні цього 

підходу педагог докладає основних зусиль не до формування в дітей соціально 

типових властивостей, а до розвитку в кожної з них унікальних особистісних 

якостей. По-третє, застосування цього підходу передбачає перерозподіл 

суб’єктних повноважень у навчально-виховному процесі, що сприяє 

перетворенню суб’єкт-суб’єктних відносин між педагогами та їхніми 

вихованцями (В. П. Лукьяненко, 2002). 

Виокремлюють (І. Якиманська, 1999) три моделі особистісно-

орієнтованої педагогіки: соціально-педагогічну, предметно-дидактичну та 

психологічну. Соціально-педагогічна модель виховує попередньо задані якості. 

Структуру такої особистості створюють освітні інститути суспільства, а 

завданням школи є наближення кожного учня до її параметрів (формування 

носія масової культури). Психологічна модель особистісно-орієнтованої 

педагогіки спочатку зводилася до визнання відмінностей у пізнавальних 

здібностях учнів, які в реальному освітньому процесі проявляються в 

здібностяхдо навчання (індивідуальна здібність до засвоєння знань). До того ж 

метою освітнього процесу була корекція здібності до навчання як пізнавальної 

здібності. Предметно-дидактична модель особистісно-орієнтованої педагогіки 

пов’язана з предметною диференціацією, яка забезпечується індивідуальним 

підходом у навчанні. Технологія предметної диференціації ґрунтується на 

урахуванні складності та обсягу навчального матеріалу (завдання пониженої та 

підвищеної складності). Технологію предметної диференціації на уроках ФК 

використовують, коли дають дітям диференційовані завдання. Це сприяє 

засвоєнню матеріалу усіма учнями по-різному, залежно від їхніх 
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індивідуальних можливостей. Технологія предметної диференціації 

забезпечується також заняттями у спортивних секціях, танцювальних гуртках.  

Особистісно орієнтоване фізичне виховання школярів. Ідеї 

особистісно-орієнтованої освіти наявні також і в дослідженнях галузі ФВ 

школярів. Ми вважаємо, що в рамках особистісно орієнтрованого ФВ варто 

розрізняти два рівні цього поняття: те, що спрямоване на формування 

особистості (притаманних лише їхніх рис, якостей) і особистісно-зорієнтовану 

рухову освіту особи з урахуванням низки її показників та особливостей, тобто 

диференціацію. Проте в більшості наукових праць відбувається ідентифікація 

чи конвергенція цих понять. 

Стратегія диференційованої рухової освіти особи, розроблена в 

Нідерландах і Сполученому Королівстві, у ФВ передбачає розподіл школярів за 

типологічними групами для об’єктивнішого врахування індивідуальних 

особливостей учнів (А. А. Кишинский, М. В. Пружинина, 2007). Очевидно, що 

реалізація особистісно-орієнтованого (диференційованого) підходу повинна 

відбуватися за рахунок найбільш повного врахування індивідуальних 

особливостей особистості та можливостей організму, який росте. Критеріями 

для такого розподілу можуть бути фізкультурно-спортивні інтереси й потреби 

школярів, стать, стан здоров’я (медична група), рівень фізичної 

підготовленості, а також психоемоційні особливості, тип статури, морфотип, 

тип нервової системи, психотип, генотип, соматотип (И. В. Манжелей, 2005). 

Застосування диференційованих технологій у ФВ потрібно здійснювати з 

урахуванням низки психологічних показників, що визначають схильності до 

певного виду фізичної активності, виду спорту, певної спрямованості занять 

тощо. Уроки ФК і позаурочні форми ФВ із використанням особистісно-

орієнтованого (диференційованого) підходу дають змогу активізувати рухову 

діяльність учнів і формувати мотиваційні прагення (Е. А. Короткова, 2000; 

Л. А. Еракова, 2005; Ю. Ю. Борисова, 2009 та ін.). 

Проблеми теорії, методики і організації інклюзивного ФВ учнів різних 

медичних груп залишаються невирішеними, хоча в нашій країні і країнах 
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близького зарубіжжя накопичений достатній науковий і методичний матеріал з 

ФВ школярів і студентів з різними захворюваннями. У низці досліджень 

започатковано вирішення проблеми диференційованого ФВ школярів з 

урахуванням різних критеріїв: соматотипів (О. П. Скавронський, 2010; 

Г. В. Кротов, 2010; А. Ю. Жмыхова, 2010; В. П. Голомолзина, 2009) фізичного і 

психофізіологічного розвитку (В. И. Егозина, 2006; И. В. Героєва, 1996), 

біологічного розвитку (А. М. Сітовський, 2008), навчальних досягнень 

школярів (Я. І. Кравчук, 2010). Поодинокі наукові пошуки присвячено 

дослідженню окремих аспектів диференційованого ФВ школярів з урахуванням 

рівня соматичного здоров’я і ступенів відхилень у його стані (Л. А. Еракова, 

2005; В. П. Шульпина, 2006; І. А. Тюх, 2009). Проте локальність об'єктної 

галузі досліджень обмежує сферу їх можливих екстраполяцій.  

Формування ФК особистості ґрунтується на ідеях гуманістичної 

педагогіки та охоплює: вивчення ціннісно-мотиваційного ставлення учнів до 

рухової діяльності, задоволення цих запитів та інтересів, а також розвиток 

ціннісних орієнтацій учнів. Отож ефективність особистісно-орієнтованої 

фізкультурної освіти характеризується такими показниками:  

а) співвідношенням змін ціннісно-мотиваційного ставлення учнів до 

здоров’я як провідної цінності фізкультурної діяльності;  

б) прогресивним розвитком рухових здібностей учнів (А. Ю. Ермаков, 

2000; В. Н. Кряж, 2007; Л. А. Парфенова, 2009; Н. Д. Воронцов, 2009).  

Сутність особистісно-орієнтованого ФВ полягає в індивідуальному 

підході педагога до кожного учня, допомозі йому в усвідомленні себе 

особистістю, своїх можливостей, що стимулюють самостановлення, 

самоствердження й самореалізацію; у використанні та активізації внутрішніх 

саморегулювальних механізмів розвитку особистості; у створенні педагогічних 

умов для формування свого ставлення до навколишнього світу, до самого себе, 

до своєї діяльності в учнів; створенні педагогічних умов для самовиховання, 

самовдосконалення та саморозвитку особистості в навчанні, формування 
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здоров’я та фізичної активності (В. С. Якимович, 2002; О. В. Верхорубова, 

2004; О. П. Скавронський, 2010).  

Умовами успішної організації навчально-виховного процесу є організація 

уроків ФВ з залученням єдності емоційно-вольової та мотиваційної сфери 

особистості, дієво-практичної та інтелектуально-світоглядної на паритетних 

засадах (И. С. Якиманская, 1996; Н. А. Алексеев, 1996; Е. В. Бондаревская, 

2000; О. П. Скавронський, 2010). 

Критеріями реалізації особистісно-орієнтованого ФВ можуть бути 

позитивна мотивація занять, сприятливий психофізичний стан учнів, розвиток 

духовно-моральної сфери, самостійність і активність у творчому застосуванні 

засобів ФК для збагачення суб’єктного досвіду фізкультурного 

самовдосконалення. Побудова на практиці цієї моделі трудомістка, витратна й 

навряд чи можлива в рамках масового навчання, хоча результати варті того 

(Ю. М. Николаев, 1996;  Е. А. Акулова, 2003; С. В. Барбашов, 2000 та ін.).  

Дослідник В. Г. Шилько вбачає можливість модернізації системи ФВ 

студентів на основі особистісно-орієнтованого змісту фізкультурно-спортивної 

діяльності. Отож відбувається дифузія двох напрямів – спортивного й 

особистісно орієнтованого. Основними принципами реалізації особистісно-

орієнтованого змісту рухової активності студентів В. Г. Шилько вважає вільний 

вибір фізкультурно-спортивної діяльності; організацію тренувальних дій; 

формування навчально-тренувальних груп з урахуванням особистісних 

характеристик фізичної підготовленості, мотивів та інтересів; оптимальність 

тренувальних навантажень та їх адекватність до індивідуального 

морфофункціонального і психологічного статусу студентів; наступність 

регламентованих і самостійних форм занять; цілісність та інтегративність 

змісту ФВ; діагностику навчально-освітнього процесу та його корекцію за 

результатами моніторингу; відмову від нормативного підходу; оптимальність 

обсягу та інтенсивності рухової активності як основного критерію ефективності 

фізкультурно-освітнього процесу; ситуацію успіху як стимул формування 

мотивів пізнавально-моторної діяльності студентів (В. Г. Шилько, 2003). 
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Науковець С. О. Моїсєєв теоретично обґрунтував та експериментально 

перевірив організаційно-педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого 

підходу до ФВ старшокласників у навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи: конструктивне спілкування між учителем та учнями, 

стимулювання суб’єктності юнаків і дівчат в урочній та позаурочній 

фізкультурно-спортивній діяльності й забезпечення переходу ФВ школярів у 

фізичне самовиховання (С. О. Моїсеєв, 2009). Фахівець уточнив компоненти 

особистісно-орієнтованого виховання: інформаційно-інтелектуальний, 

мотиваційно-вольовий та діяльнісно-рефлексивний. Критеріями сформованості 

особистої ФК старшокласників він назвав: знання з теорії та методики 

фізичного самоудосконалення, інформаційну потребу у сфері ФК, 

компетентність у розробленні методики фізичного самоудосконалення, 

ставлення до занять ФК, реалізацію потреби у фізичному саморозвитку, 

цілеспрямованість у фізичному самоудосконаленні, фізичну підготовленість, 

рухову активність упродовж тижня, знання актуальних показників власного 

фізичного стану (С. О. Моїсеєв, 2009). 

У праці (О. В. Жбанкова, 1998)  розглянуто проблему інформатизації 

процесу фізкультурної освіти для посилення його особистісної орієнтації на 

основі розроблення і реалізації методології побудови інформаційного простору 

(як навчальної бази), що дає змогу синтезувати нові методи організації 

навчально-тренувального процесу. 

Оскільки основний акцент в особистісно-орієнтованому фізичному 

вихованні роблять на становлення цілісної людини, гармонізацію її духовно-

тілесного потенціалу, розвиток суб’єктності, здатності до усвідомлення мети і 

самовизначення, то цільовим орієнтиром цієї моделі є формування ФК 

особистості через створення в середовищі освітнього закладу умов для 

освоєння цінностей ФК на основі побудови елективних траєкторій ФВ, 

педагогічної підтримки і супроводу (І. Д. Бех, 1998; С. П. Евсеев, А. Г. Комков, 

О. М. Шелков, 2006; Т. Лореман, Д. Деплер, 2009 та ін.).  
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Знаменитий Гіппократ (460–377 років до н.е.)  не лише дав визначення 

терміна «здоровий спосіб життя» (ЗСЖ), а і його концептуальний зміст. 

Концепція ЗСЖ, обґрунтована ним на багато сторіч – аж до другої половини 

ХХ сторіччя, зберігала своє значення як найбільш раціональний оздоровчий і 

профілактичний метод (Е. Буліч, І. Муравов, 2003).  

Концепцію навчання здорового способу життя («health education») 

розробили в Скандинавських країнах приблизно 1970 р. (Д. М. Аникеев, 2012). 

Реформи навчальних програм у Швеції в 1990-х роках змістили акценти в 

напрямі здоров’я, що вплинуло на назву навчального предмета (спорт і 

здоров’я) (C. Annerstedt, 2001).  

Питання навчання здорового способу життя в країнах пострадянського 

простору висвітлювали М. С. Гончаренко (1999), О. В. Гнатюк (2009), 

Т. Є. Бойченко (2010) та ін., хоча не усі фахівці використовували такий термін. 

Згідно з аналізом психологічних, педагогічних і медичних досліджень, на 

сьогодні недостатньо наукових розробок, дидактичних і методичних матеріалів, 

які можна було б використати для формування в учнів уявлень про здоров’я як 

особистісну цінність та поліпшення «валеологічної освіти», «формування ФК 

особистості» чи «культури здоров’я» в Україні. Аналіз наукових праць, у яких 

висвітлено проблеми валеологічного навчання та формування основ здоров’я, 

дав змогу виявити розбіжності у трактуванні поняття «валеологічна освіта». 

Фахівці розуміють цей процес як впровадження до системи освіти 

здоров’язберігальних методик, які ґрунтуються на таких методичних прийомах, 

як організація особистісно-орієнтованого навчання з урахуванням 

індивідуальних можливостей особистості; діагностика рівня індивідуального 

здоров’я з урахуванням психофізіологічного стану та соціально-духовних 

особливостей учня; вибір ефективних педагогічних технологій та навчальних 

програм з урахуванням вікових та статевих особливостей школярів, соціального 

та екологічного середовища; формування здобутих знань особистісних 

можливостей і особливостей соматичного, психічного, інтелектуального, 

духовного та соціального здоров’я, індивідуальних потреб особистості; 
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оволодіння методами самодіагностики, самооцінки, самоконтролю й 

самокорекції психосоматичного стану організму на різних етапах життя; 

оптимізація соціально-гігієнічних умов життєдіяльності дітей, вихователів, 

педагогів. Валеологічне навчання розглядають як процес створення системи 

навчання здорової людини, здатної самостійно підтримувати та зберігати своє 

здоров’я на основі набутого валеологічного досвіду й валеологічної практики 

(S. Biddle, J. Sallis, N. Cavill, 1998; О. В. Гнатюк, 2009; Н. М. Грибок, 2010). 

Виявлено, що серед труднощів із засвоєння вихованцями з відхиленнями 

у стані здоров’я необхідних компетентностей, педагоги і психологи виокремили 

низьку навчальну мотивацію, нездатність до тривалих навчальних дій, невміння 

дотримуватися здоров’язберігального алгоритму, слабкий імунітет. 

Сприйнявши ключові компетентності в сфері культури здоров'я, особа не лише 

позбавляється від багатьох хвороб, але й значно підвищує здатність 

особистісного, інтелектуального розвитку і, в підсумку, домагається 

максимально можливої соціальної реабілітації (А. П. Стариков, 2004; 

В. О. Сутула, Ю. В. Васьков, Т. С. Бондар, 2009; Абу Асба Бахаєддин та ін., 

2011). 

Фахівці (Е. Г. Буліч, І. В. Муравов, 2003) обґрунтовують валеологічну 

стратегію активності й оптимізму, що забезпечує досягнення здоров’я, 

благополуччя й довголіття людини. Ця стратегія є сукупністю знань принципів 

діяльності, що забезпечують реалізацію оздоровчого імператива. Лише такий 

імператив, тобто кардинальна зміна всього способу життя на основі 

усвідомленої потреби в цій зміні, може протистояти ослабленню можливостей 

організму людини в умовах цивілізації, підкреслюють фахівці. Рекомендації 

науковців (Е. Буліч, І. Муравов, 2003)можна сформулювати так: увесь час 

свідомого життя людини повинен бути насичений усіма видами доступної, 

привабливої і здорової активності – фізичної і психічної. 

Стратегія валеологічної освіти передбачає заміну шкільного ФВ на 

оздоровче і профілактичне тренування. Учень у процесі навчання повинен 

набути компетентностей, які б давали йому змогу бути проектувальником 
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власного життя, довготривалий час конкурентоздатним на ринку праці, 

мобільно змінюватися й пристосовуватися до нових потреб цього ринку, 

швидко приймати адекватні поставленій меті рішення та навчатися протягом 

життя. Між рівнем валеологічної освіти та рівнем здоров’я і ФВ школярів 

встановлено суттєві взаємозв’язки (В. Горащук, 2007; Н. Н. Малофеев, 

М. М. Маркович, Н. Д. Шматко, 2010;  В. С. Дмитрук, 2011). Отже, поліпшення 

рівня здоров’я можливе шляхом формування культури здоров’я школярів за 

допомогою валеологічної освіти. 

Спортивно-орієнтоване фізичне виховання. Слушним варіантом 

організації ФВ у рамках школи в умовах інклюзії та інтеграції може бути 

спортивно-орієнтоване фізичне виховання. Відповідно до його концепції 

передбачається участь усіх школярів, не залежно від рівня їхніх психофізичних 

можливостей.  

Спорт володіє значним гуманістичним потенціалом, що приваблює до 

себе широкі верстви населення, робить його популярним. Спорт формує якості, 

необхідні у професійній діяльності, побуті, проведенні вільного часу. Він 

використовується для зміцнення здоров’я, відпочинку, розваги та спілкування 

між людьми. Заняття спортом є ефективним засобом розвитку системи 

ціннісних орієнтацій людини. Тобто він не лише формує здоров’я і сприяє 

фізичному вдосконаленню, а й позитивно впливає на духовний світ, на 

культуру людини – на її відчуття, емоції, моральні принципи, естетичні смаки 

(В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, 1999; М. В. Дутчак, 2008; Ю. В. Клочан, 

2011).  

Концепція спортивної освіти виникла і була розроблена в Німеччині 

1965 року. Перша зміна назви предмета в Західній Німеччині відбулася 1968 р., 

в Північній Рейн-Вестфалії. Після 1970 року термін «спорт» замінив «фізичне 

виховання» у всіх західнонімецьких землях; «вчитель ФВ» відтепер став 

називатися «вчителем зі спорту», а науковий напрям «Теорія ФВ» перетворився 

на «Спортивну педагогіку» (R. Naul, 2003;  Д. М. Аникеев, 2012).  
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Спортивно-орієнтовану технологію викладання предмета ФК у 

загальноосвітній школі «Спорт Ед» (від англ. sports education – спортивна 

освіта) розробив американський фахівець Даррол Сідентоп (Д. В. Фонарев, 

2003). Ідея спортизації системи ФВ в Росії виникла в середині 90-х років ХХ ст. 

Уперше її сформульовав В. Бальсевич (1996), вона була підтримана 

(М. Коробейніков, 1984; D. Siedentop, 1994; Д. Фонарьов, 2003; O. Сінельников, 

2004), продовжена в концепції «спортивної культури» (В. К. Бальсевич,  

Л. И. Лубышева, Л. Н. Прогонюк и др., 2003) та «олімпійської освіти» 

(В. С. Родиченка, 1996). 

У рамках єдиної концепції спортивної освіти можна виокремити кілька 

підпрограм: спортивно-орієнтованого (або спортизації) ФВ, олімпійської 

освіти, спартіанського руху.  

Спортизація процесу ФВ дає змогу уникнути низку недоліків, 

притаманних для традиційної концепції ФК: тренування в рамках виду спорту 

передбачають урахування фізичних здібностей і психічних особливостей 

кожного учня; секційні заняття дають спеціалізовані спортивні рухові навички 

та поглиблені знання про спорт; секційний спорт більшою мірою пов’язаний із 

проведенням змагань, що стимулює школяра до регулярних спортивних занять. 

Така організація ФВ зумовлює формування стійкого особистого інтересу до 

спортивних занять упродовж не лище навчання, а й дорослого періоду життя 

людини (В. К. Бальсевич, 1990; O. Сінельников, 2004; К. Е. Чедов, 2004; 

Є. Яхно, 2007 та ін.). 

Однак деякі фахівці висловлюють аргументи «проти» спортизації ФВ 

(Д. В. Фонарев, 2003; Л. И. Лубышева, 2007; В. П. Лукьяненко, 2005): існує 

проблема обмеженості матеріально-технічних та кадрових ресурсів навчальних 

закладів; секційний спорт забезпечує вузькоспеціалізовану фізичну підготовку 

в рамках певного виду спорту та перешкоджає всебічному фізичному 

розвиткові дітей і молоді; окрім того, спортизація передбачає поширення 

цінностей змагального, результативного спорту, що можна розглядати як 

впровадження механізму спортивного відбору з метою підтримання розвитку 
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резервного спорту, спорту вищих досягнень, професійного спорту. Це певною 

мірою суперечить завданням оздоровлення та формування культури здорового 

способу життя, які містяться в системі ФВ.  

Для подолання зазначених труднощів висловлюють такі ідеї, як 

індивідуальний підхід, добровільний та змагальний принципи спортизованого 

ФВ, що здатні значною мірою підвищити ефективність ФВ. Водночас 

важливим є посилення медичного контролю за здоров’ям та фізичними 

навантаженнями школярів. Іншим необхідним елементом спортивного 

виховання в школах має бути пропаганда здорового способу життя для 

формування стійкої мотивації молоді до оздоровчих форм життєдіяльності та 

рухової активності впродовж усього життя. Отже, спортизація ФВ має бути 

спрямована, насамперед, на поліпшення здоров’я дітей та молоді. Для її 

реалізації необхідно модифікувати правила обраного виду спорту відповідно до 

педагогічних принципів ФВ, рівня фізичного розвитку й підготовленості 

школярів, наявності інвентарю і споруд.  

Організаційні форми Згідно з концепцією спортизованого ФВ, замість 

традиційних уроків ФК у загальноосвітній школі проводять навчально-

тренувальні заняття з окремих видів спорту (Э. Н. Вайнер, 2010; 

В. К. Бальсевич,  Л. И. Лубышева, Л. Н. Прогонюк и др., 2003). Запропонована 

модель спортивної освіти передбачає перебудову процесу ФВ в навчальних 

закладах на основі принципів спортивної культури: проведення змагань, 

використання їх святкової атмосфери, ведення спортивної статистики, зокрема 

спортивних досягнень навчального закладу, драфту, а також організацію 

спортивних занять залежно від сезону, належність учнів до спортивних команд 

тощо. Учні об’єднуються за інтересами, потребами, рівнем фізичної 

підготовленості, що забезпечує організацію повноцінного процесу навчання, 

тренування і виховання (В. К. Бальсевич, 1990; О. А. Синельников, П. А. Хаст, 

А. В. Сычев, 2004).  

На початку спортивного сезону з учнів школи формують команди. 

Учитель може провести драфт учасників. Рекомендується проведення закритого 
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драфту. Серед учнів школи з урахуванням їхніх лідерських якостей, знань, 

умінь і навичок в обраному виді спорту обирають школярів-тренерів команд. 

При проведенні драфту вони по черзі обирають по одному гравцю у свою 

команду. На початку сезону школярі-учасники команд вибирають назву, 

кольори, складають девіз і, можливо, навіть розробляють і виготовляють 

логотип або емблему своєї команди. Деякі команди замовляють чи самі 

виготовляють спортивну форму. Інколи до обов’язків команд додається 

створення веб-сторінок і розміщення їх у всесвітній мережі Internet 

(Д. Сидентроп, П. Хаст, 2000). 

Результати впровадження спортивно-орієнтованої ФК в загальноосвітній 

школі показали не лише позитивні зміни у ставленні дітей та підлітків до занять 

з ФВ, а й значне поліпшення динаміки показників фізичної підготовленості і 

стану здоров’я учнів (В. Д. Кряжев, 2003; В. К. Бальсевич,  Л. И. Лубышева, 

Л. Н. Прогонюк и др., 2003; Г. Ю. Куртова, 2011). Отож процес спортизації є 

одним із ефективних шляхів підвищення ефективності ФВ молоді. Надбання 

школярами спортивної культури в результаті впровадження спортизованого ФВ 

у загальноосвітніх школах може сприяти збагаченню національної культури 

(И. В. Манжелей, 2005). Тобто ця модель дає змогу підвищити не лише 

фізичний, а й загальний аспект виховання молоді. Отже, ідея спортизованого 

ФВ поширилася в США, Англії, Австралії, Новій Зеландії, Японії. У Новій 

Зеландії спортивну освіту було рекомендовано та прийнято як єдину методику 

викладання ФК в 10-х класах (П. А. Хаст,  С. Г. Трост, 2002; Д. Сидентроп, 

П. Хаст, 2000).  

Метою спортивної освіти є надання всім школярам можливості набуття 

позитивного спортивного досвіду. Проте спортивна діяльність полягає у 

змаганнях. Саме змагання стимулює активність дітей, прагнення до 

вдосконалення своїх здібностей, а також дає змогу порівняти й оцінити їх за 

певними показниками. Водночас суперництво може мати і негативні наслідки, 

нерідко завдає шкоди здоров’ю та відносинам між людьми. Наукове 

обґрунтування шляхів гуманізації суперництва, різних форм, способів, моделей 
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організації змагань із гуманістичною орієнтацією має забезпечити гуманістика 

змагань, розроблена В. І. Столяровим 1990 року. Теорія гуманізації 

суперництва (гуманістика змагань) – це теорія, яка стосується такого 

соціокультурного явища як суперництво в різних формах його прояву. 

Гуманістика змагань, а також інші загальновідомі наукові теорії, становлять 

методологічну основу спартіанської концепції (В. І. Столяров, 2006). 

Спартіанська концепція ФВ, освіти та організації дозвілля дітей і 

підлітків ґрунтується на основі інтегрованого підходу, оскільки назва – 

,,СпАрт” походить від трьох англійських слів: ,,spirituality” – духовність, 

,,sport” – спорт та ,,аrt” – мистецтво. Отож метою концепції є забезпечити 

цілісний позитивний ефект спортивної та творчої діяльності дитини в інтеграції 

з іншими видами діяльності. Головний задум цього проекту полягав у тому, 

щоб сприяти повній реалізації культурного потенціалу спорту, подоланню 

розриву між фізичним і духовним розвитком людини, залученню спортсменів 

до світу мистецтва, а діячів мистецтва – до світу спорту, розвитку форм 

художньої діяльності, яка спрямована на гуманістичне сприйняття спорту 

засобами мистецтва, тобто органічному синтезу спорту та мистецтва 

(В. І. Столяров, 2006).  

Концепція руху ,,СпАрт” полягає у використанні нової, гуманнішої 

моделі спорту, яка відрізняється від попередньої, програмою змагань, складом 

учасників, системою визначення переможців. Елементом спартіанської 

концепції культурно-спортивної роботи є спартіанські клуби, школи, ігротеки, 

літні оздоровчі табори. Їх створюють на базі загальноосвітніх або 

спеціалізованих шкіл, палаців творчості дітей та молоді і об’єднують на 

добровільних засадах людей різного віку, інтересів, фізичної підготовки. 

Основний напрям їхньої діяльності – здоровий спосіб життя, активний 

відпочинок, спілкування, розвиток здібностей у різних галузях творчої 

діяльності (ігри, змагання, конкурси) (В. І. Столяров, 1997). 

Центральним елементом цієї концепції є Спартіанські ігри, для яких 

характерний принципово новий підхід до організації змагань. Учасники, 
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незалежно від стану здоров’я, мають можливість продемонструвати свій 

усебічний та гармонійний розвиток – фізичну підготовленість, художню 

майстерність, знання, проявити творчість та гумор. Програма цих ігор 

передбачає різні конкурси, змагання пов’язані зі світом спорту, мистецтва. Це 

створює умови для спільної та рівноправної участі в іграх осіб різного віку, 

статі, фізичного стану, зокрема й інвалідів. Під час визначення переможців 

всебічно підтримують високоморальну поведінку учасників відповідно до 

критеріїв духовності, моральності, краси (В. І. Столяров, 2000; В. И. Столяров, 

2006).  

Серед спортивних змагань зі зміненими правилами відомі такі: «Сидячий 

волейбол», коли кожній команді дозволяється бити по м’ячеві більше ніж три 

рази, приймати м’яч не лише руками, а й тілом, головою; „Незвичайний 

волейбол”, що вимагає від учасників протримати м’яч у повітрі якомога довше; 

естетична демонстрація спортивної майстерності, що передбачає змагання в 

умінні гарно закидати м’яч у корзину або в ліпшому забиванню гола; «Великий 

м’яч», коли гравці намагаються якомога вище підкинути вверх величезний м’яч 

(діаметром до 2 метрів), не даючи змоги йому впасти на землю тощо 

(В. И. Столяров,  Т. И. Губарева,  Е. А. Лубышев, 1997). 

За час свого існування „СпАрт” отримує підтримку в різних 

пострадянських державах, у тому числі в Україні. За цей час апробовано на 

практиці та доведено ефективність використання спартіанських форм і методів 

у роботі з різними групами населення: школярами, студентами, дітьми 

дошкільного віку, батьками з дітьми, інвалідами (В. И. Столяров,  

Т. И. Губарева,  Е. А. Лубышев, 1997; В. П. Стрельцов, Т. А. Банникова, 

2003; В. И. Столяров, 2006; М. Шкуркіна, 2007).  

З такою ж метою – забезпечення цілісного розвитку дітей шкільного віку 

– було розроблено гуманістичну модель освіти „Артпедагогіка в фізичній 

культурі особистості”. Вона передбачає орієнтацію на створення умов для 

пізнання дитиною цінностей культури, виховання почуття краси та добра у 
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процесі емоційного співпереживання художньо-творчої діяльності. Така 

програма містить інтелектуальні та рухові модулі (Н. Ю. Шумакова, 2005).  

Деякі фахівці (В. М. Єрмолова, 2011; Н. Н. Кострова, 2007) зазначають, 

що спартіанські ігри є однією з моделей олімпійської освіти. Концепція 

олімпійської освіти також передбачає залучення дітей до ідеалів олімпізму, які 

зорієнтовані на вселюдських та духовних цінностях, пов’язаних зі спортом. Як 

основні засоби тут використовують різні форми інформаційної діяльності з 

роз’яснення і пропаганди ідей олімпізму та здорового способу життя.  

Олімпійська освіта – багаторівневий спеціально організований 

педагогічний процес формування гармонійно розвиненої особистості через 

набуття знань, умінь і навичок, розвиток здібностей, інтересів, потреб та 

ціннісних орієнтацій, що ґрунтуються на гуманістичних ідеалах і цінностях 

олімпізму і є складовою частиною загальної освіти. Кінцевою метою і 

результатом реалізації олімпійської освіти є формування особистості, яка у 

своїх діях і думках у рамках фізкультурно-спортивної діяльності й у 

повсякденному житті керується загальнолюдськими гуманістичними нормами 

поведінки, що культивуються олімпізмом та принципами Олімпійської Хартії 

(Х. Броунли, 1998; В. М. Єрмолова, 2011). Діяльність, що лежить в основі цієї 

освіти, здатна сприяти вихованню психічно і фізично здорової людини, 

патріота, працездатної, толерантної, законослухняної особи, яка в 

повсякденному житті дотримується правил чесної гри.  

Уперше офіційне обговорення питань олімпійської освіти відбулося 

наприкінці ХІХ ст. (1897 р. на сесії Міжнародного олімпійського комітету 

(МОК) у Гаврі). Олімпійська освіта як важлива частина ФВ наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. набуває глобального характеру – у низці країн програми з 

олімпійської освіти впроваджують у діяльність навчальних закладів. Кінець 80-

х–початок 90-х років минулого століття відзначився активізацією діяльності 

фахівців багатьох країн, у тому числі і пострадянських, з формування 

національних систем олімпійської освіти та забезпечення її науково-

методичними матеріалами (М. М. Булатова, 2007; В. М. Єрмолова, 2011). 



65 
 

Наукове обґрунтування теоретичних засад розвитку цілісної системи 

виховання на принципах олімпізму здійснив А. А. Ісаєв (2002). Учений 

запропонував міжвідомчу програму «Олімп», яка мала сприяти інтеграції 

державної політики у сферах освіти, охорони здоров’я, спорту, дитячого та 

молодіжного руху. Метою програми було створення спільного 

соціокультурного інституту виховання особистості дітей і молоді, усебічне 

підвищення гуманістичної складової спорту у вихованні учнів. Залучення 

зовнішнього (поза межами системи освіти) ресурсу дало змогу розглядати її як 

систему упорядкування масового дитячого та юнацького спорту у формі 

юнацького олімпійського руху Росії.  

Ключовим елементом системи є юнацькі олімпійські ігри Росії – 

багатоетапні комплексні очно-заочні змагання між клубами юних олімпійців, 

по всій території Росії. Критеріями визначення переможців юнацьких 

олімпійських ігор слугували тренди офіційних статистичних показників рівнів 

здоров’я та правопорушень школярів, а також спортивні досягнення за 

програмою Ігор та Олімпійського заліку. Суттєвою перевагою цієї програми є 

те, що визначення переможців здійснюється за Європейськими нормативами 

оцінювання фізичної підготовленості молоді «Єврофіт». Для визначення 

рейтингу певної адміністративно-територіальної одиниці та окремого 

загальноосвітнього закладу обчислюють суму балів, набрану по кожному із цих 

критеріїв. За підсумками цього рейтингу клуби юних олімпійців допускають до 

участі у змаганнях відповідного рівня, аж до фіналу юнацьких олімпійських 

ігор Росії, який проводять раз на два роки.  

Ідею спортизованого ФВ фахівці застосовують навіть в роботі з особами 

СМГ. Студенти Чернівецького національного університету спортивної СМГ 

(при відсутності медичних протипоказань до певного виду фізичної активності 

та навантаження) мали можливість випробувати себе у спеціально 

організованих для них щорічних спортивно-оздоровчих змаганнях «На старті – 

здоров’я». Участь у цих змаганнях і навіть присутність на них як уболівальника 

– дуже сильне позитивне емоційне переживання, заряд енергії, що надихає як 
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на наступні заняття фізичною культурою та спортом і випробування себе, своїх 

можливостей, так і на навчання (Б. Леко, 2003). 

Спортивно-орієнтовані форми ФВ сьогодні мають велику перспективу. 

Проте їх не слід розглядати як ідеальні, вичерпні, які ускладнюють шляхи 

пошуку ще ефективніших педагогічних технологій і форм організації процесу 

ФВ дітей, підлітків і молоді.  

1.2.4. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних 

груп. Ступінь залучення в соціум осіб з особливостями психофізичного 

розвитку, рівень вирішеності проблеми їхньої габілітації, активної адаптації, 

розвитку на благо суспільства слугує одним із показників сучасного рівня 

розвитку гуманності держави. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є 

розвиток в Україні інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта є сучасною 

інноваційною тенденцією, яку широко обговорюють в наукових колах, 

педагогічна та громадська спільноти. Інклюзивна освіта здійснюється за такими 

двома напрямами: інтегративне та інклюзивне навчання.  

Перший напрям – інтегративне навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку передбачає, що при загальноосвітній школі 

організовують спеціальні класи для дітей із конкретним порушенням у 

розвитку. У вільні від навчання години учні з відхиленнями у психофізичному 

розвитку, спільно зі здоровими однолітками, беруть участь у різних сферах 

шкільного життя. Хоча навчальний процес у цих класах відбувається за 

диференційованими навчальними планами, програмами, підручниками й 

супроводжується обов’язковими заняттями з корегувального блоку, інтеграція 

передбачає пристосування дітей із психічними і фізичними вадами до вимог 

системи освіти, яка загалом залишається незмінною і не пристосованою для 

навчання цієї категорії учнів. Проте механічне поєднання (інтеграція) в одній 

паралелі класів дітей з особливими потребами і зі звичайним розвитком не 

означає повноцінної участі перших у житті класу (А. Н. Коноплева, 

Т. Л. Лещинская, 1996; А. О. Мігалуш, 2007). 
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Другий напрям – інклюзивне навчання. Поняття «інклюзії» змінило 

поняття «інтеграція». Заміна терміна «інтегративний» на «інклюзивний» 

відображає досягнення дещо іншого рівня розуміння необхідності змін у цьому 

процесі, при якому діти, не лише об’єднані в єдине ціле (від «to integrate» – 

об’єднувати в єдине ціле), а й включені в соціум, є повноправною його 

частиною («to include» – включати, мати в своєму складі). У межах інклюзивної 

моделі діти з різними порушеннями психофізичного розвитку навчаються у 

звичайних класах, школах разом з їхніми здоровими однолітками. Ця модель 

передбачає усунення будь-яких форм сегрегації, зокрема спеціальних класів для 

тих, хто не відповідає умовно визначеному стандарту «нормальності». Тому 

inclusion є терміном, що відображає нові погляди не лише на освіту, а й на 

місце людини в суспільстві (А. О. Мігалуш, 2007; М. С. Макарова, 

Е. В. Митрековских, М. А. Рунова, 2013).  

Інклюзія полягає в адаптації системи до потреб дитини. Навчальний 

процес тут здійснюється за індивідуальними програмами, посильними для 

дітей, передбачає надання кваліфікованої (спеціалізованої корегувальної) 

допомоги, медичної та психологічної підтримки, супровід асистента (тьютора, 

батьків), використання специфічних корекційних засобів, яких не застосовують 

у звичайній освіті. Інклюзивна модель передбачає, що школа готова приймати 

різних учнів, ураховувати індивідуальні відмінності у своїх педагогічних 

підходах, у плануванні та організації усіх заходів навчально-виховного процесу 

(М. М. Прочухаева, О. Н. Лисютенко, 2013).  

Основними невирішеними проблемами, що перешкоджають розвитку 

інклюзивної освіти є такі (Smith A., 2004; Н. Н. Малофеев, М. М. Маркович, 

Н. Д. Шматко, 2010; J. K. Coates, 2012; В. С. Церклевич, 2012; Т. П. Медведева, 

2013; М. Л. Семенович 2013): 

 недосконала освітньо-організаційна система шкіл, проблеми управління 

інноваційним процесом інклюзії в умовах слабкого нормативно-правового 

забезпечення. Законодавча база в нашій країні дозволяє і навіть рекомендує 

проводити інклюзивну освіту. Проте, на жаль, ці закони не забезпечені 
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відповідними механізмами виконання. У нас немає підзаконних актів, які б 

дали змогу реалізовувати ці закони. Інклюзивну освіту можливо 

реалізовувати лише в тих освітніх установах, де є гуманістична ідеологія, 

командний стиль роботи, є адміністративна воля лідера до прийняття 

інноваційних підходів в освіті; 

 нерухомість стандартів освіти (давно прийняті, не враховують сучасних 

запитів суспільства, не орієнтуються на реальний портрет сучасної дитини і 

різноманітність її освітніх потреб); 

 слабке методичне забезпечення (програми й підручники, орієнтовані на 

накопичення академічних знань, і не вчать дітей вирішувати реальні життєві 

проблеми, самостійно працювати з інформацією, не враховують різний 

рівень здібностей учнів, тому важко диференціювати навчальний матеріал 

під потреби учнів); 

 недоопрацьованість питань фінансового та нормативно-правового 

забезпечення інклюзивного процесу (у корегувальній школі індивідуальне 

фінансування дитини з обмеженими можливостями значно вище, ніж в 

інклюзивній); 

 однією з суттєвих перешкод пришвидшення темпів упровадження 

інклюзивного ФВ в українських школах є недостатня рефлексія учителів 

ФК (переосмислення особистих цінностей, інтересів, мотивів; механізмів 

сприйняття, емоційного реагування, поведінкових шаблонів і звернення 

уваги на продукти власної активності). 

Останнім часом посилився пошук шляхів впровадження інклюзивного 

ФВ. Серед ґрунтовних наукових робіт, присвячених проблемам інклюзивного 

ФВ, варто виокремити дослідження проведене російським ученим 

А. В. Аксьоновим (2011). Хоча у своєму дисертаційному дослідженні автор не 

подає трактування терміна «інклюзивне фізичне виховання», проте 

використовує його як синонімічний до терміна «фізичне виховання в умовах 

інклюзивної освіти». Згідно з результатами дослідження (А. В. Аксенов, 2011), 

більшість фахівців Росії (60–63%) готові прийняти ідею інклюзивного 
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ФВ. Українські фахівці також підтримують ідею інклюзії (А. О. Мігалуш, 

2007).  

Наголошуючи на великому науковому і практичному значенні праць 

вітчизняних і зарубіжних учених, зауважимо, що проблема інклюзивного ФВ 

учнів І–ІІІ груп здоров’я в навчально-виховному процесі загальноосвітніх 

навчальних закладів ще недостатньо досліджена в педагогічній теорії, а тому 

не була належно відображена у практичній діяльності закладів освіти. Також 

варто зазначити, що зміст, форми й методи її впровадження у практику роботи 

школи не мають ґрунтовного розкриття й обґрунтування. 

Обґрунтування чинності поширення терміна «інклюзивне фізичне 

виховання» на школярів І–ІІІ груп здоров’я. Інклюзію в суспільних стосунках і 

інклюзію в освіті сьогодні активно впроваджують як провідну ідеологію 

ставлення до дітей з відмінностями у психофізичному розвитку. Як синонімічні 

до цього визначення вживають такі терміни: діти з обмеженими можливостями, 

з обмеженими можливостями здоров’я, з особливими потребами, з 

порушеннями психофізичного розвитку, діти, які потребують корекції 

фізичного або розумового розвитку, з особливими освітніми потребами, 

зокрема з особливостями психофізичного розвитку, з обмеженням 

життєдіяльності тощо. В Україні, передусім, саме дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку  ідентифікують, як дітей з особливими потребами 

(А. А. Колупаєва, 2009; Т. В. Cіроткіна, 2010; Т. Скрипник, 2012) що, власне, не 

повною мірою відповідає термінологічній понятійності. Термін «інклюзивне 

навчання» не варто асоціювати з освітою дітей-інвалідів. На відміну від 

концепції інтеграції, інклюзія розглядає не лише інвалідність, вона охоплює всі 

форми різноманітності (А. В. Гордеева, 2001). Педагогіка, на принципах якої 

ґрунтується інклюзивна освіта, передбачає, що різноманітність між людьми є 

природнім явищем (M. D. Lepofsky, 1997). Російські науковці зазначають, що 

«… будь-яка особа має ті чи інші відхилення від середньостатистичної норми і 

завдяки цьому явищу є самостійною, відмінною від інших особистістю» 

(Е. И. Холостова, Н. Ф. Дементьева 2006, с. 41). Особливість передбачає 
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відмінність, несхожість, можливо неповторність, індивідуальність, унікальність 

(M. D. Lepofsky, 1997; А. В. Гордеева, 2001). Французький учений Лефрансуа Гі 

дає таке визначення: «Особливі потреби – це термін, який використовується 

стосовно осіб, чия соціальна, фізична або емоційна особливість потребує 

спеціальної уваги та послуг, надається можливість розвинути свій потенціал» 

(Лефрансуа Ги, 2003, с. 256). Тобто фахівець також визнає, що до них належать 

як діти з фізичними, психічними, соціальними відмінностями, так і діти, які 

мають виняткові здібності або талант. Загальновживаний термін «діти з 

особливими потребами» у міжнародних правових документах, державних 

нормативних актах багатьох країн передбачає трансформацію акцентів із 

недоліків і порушень, відхилень від норми на фіксацію їхніх особливих потреб. 

Кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності, має ті чи інші 

особливі потреби, серед них і навчальні потреби. Останнім часом дедалі більша 

кількість дітей стикається з труднощами в навчанні і, таким чином, на певних 

етапах свого навчання у школі мають спеціальні навчальні потреби.  

Отож до дітей з особливими потребами, окрім дітей-інвалідів 

(Саламанская декларация 7–10 июня 1994 г.; А. В. Гордеева, 2001; Лефрансуа 

Ги, 2003; Policy Guidelines on Inclusion in Education. UNESCO, 2009), 

зачисляють також і обдарованих дітей, і дітей із незначними порушеннями 

здоров’я, гіперактивних дітей, з дефіцитом уваги, соціально занедбаних дітей, 

дітей, які працюють, дітей, які зловживають алкоголем, дітей біженців або 

переселенців, мігрантів, дітей із конфліктних зон, представників релігійних та 

етнічних меншин, вагітних підлітків, хворих на ВІЛ/СНІД, сиріт тощо. Отже, 

діти ІІІ групи здоров’я, яких скерують для занять з ФК до СМГ, також мають 

свої особливі освітні потреби, а тому інклюзивне фізичне виховання 

поширюється і на них.  

Теоретичне обґрунтування доцільності впровадження інклюзивного 

ФВ учнів І–ІІІ груп здоров’я. Зауважимо, що в кожній другій школі (59,84%) 

існує практика спільних занять школярів, що мають відхилення у стані здоров’я 

з учнями основної і підготовчої груп (І. Боднар, Я. Гаврих, Н. Стефанишин, 
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2009). Тому учнів, скерованих медиками до СМГ часто позбавляють 

можливості реалізувати природну потребу в руховій активності. Такі школярі 

недоотримують необхідного для нормального розвитку обсягу фізичних 

навантажень, що призводить до повторних захворювань. 

Деякі вчителі ФК вважають вагомим недоліком виокремлення учнів СМГ 

в окрему групу і вважають цілком можливими спільні заняття школярів різних 

медичних груп, за умови підвищеної уваги до дітей СМГ (через обмеження 

завдань, виключення недоступних вправ, збільшення часу для відпочинку 

тощо) (В. В. Небесна, В. О. Гаврилін, 2009). Для багатьох учителів, особливо з 

великим стажем роботи, не буде складно проводити якісно такі уроки. Учителі 

ФК зі значним досвідом (10–20 років) роботи в загальноосвітній школі не 

бояться працювати в змішаних класах, тоді як найвищий рівень негативного 

ставлення до впровадження інклюзивного ФВ властивий молодим фахівцям, які 

пропрацювали у сфері освіти не більше ніж 10 років (58%) (Д. В. Зайцев, 2004). 

Тому важливим є впровадження стратегії інклюзивного ФВ сьогодні, щоб 

завтра випускники вишів галузі фізичного виховання могли б повноцінно 

здійснювати її на практиці. Методика викладання в СМГ є одним із найслабше 

засвоєних учителями ФК розділів теорії і методики ФВ (І. М. Ткачівська, 2009; 

Л. В. Подрігало, 2011; Г. Ю. Куртова, 2011; С. А. Чернігівська, 2012 та ін.). 

Вчителі ФК зізнаються, що вважають рівень своєї підготовленості до роботи з 

дітьми СМГ недостатнім. Тому проблема формування відповідного рівня 

підготовленості кадрів потребує свого вирішення. 

Висловлюють думки, що різні можливості і здібності учнів, які особливо 

яскраво проявляються в руховій сфері, є непереборною перешкодою для 

впровадження інклюзивного ФВ (Н. Н. Малофеев, 2000; Г. А. Дзержинский, 

2008, М. Єфименко, 2012). Фахівці (Э. Г. Булич, 1986; С. С. Волкова, 1990) 

наголошують на тому, що лише в умовах роздільних уроків ФК з учнями СМГ 

можна досягти найбільшого оздоровчого ефекту. До того деякі науковці 

(Г. А. Дзержинский, 2008; М. Єфименко, 2012) висловлюють ідеї окремішнього 

ФВ учнів підготовчої медичної групи.  
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Прихильники інтегративного ФВ вирізняють такі позитивні сторони 

процесу для дітей СМГ: підтримка й реальне прийняття суспільством, що 

значно збільшує їхні здатності й можливості; стимулювальний вплив більш 

підготовлених однолітків; можливість у ширшому діапазоні ознайомлюватися 

із життям. Як у дітей з особливостями психофізичного розвитку, так і в їхніх 

здорових однолітків позитивним ефектом буде розвиток навичок спілкування 

та нестандартного мислення. Формування у здорових школярів людяності, 

толерантності, доброти є ефективним засобом морального виховання. 

Реалізація морального потенціалу інклюзивної освіти активізує дію 

психологічних механізмів соціальної перцепції, симпатії, емпатії, атракції, 

формування морального ставлення до однолітків, єдності моральних почуттів, 

свідомості і поведінки. В умовах інтегративного навчання під час уроків ФК з 

учнями СМГ в решти дітей спостерігається вища соціальна відповідальність, 

більша впевненість у собі, що сприяє їхньому особистісному розвитку. Вияв 

турботи про учня СМГ, зважаючи на його обмежені можливості, прийняття 

його таким, який він є, чутливість до його проблем, емпатійна, чуйна й 

тактовна взаємодія з ним, повага як до особистості та симпатія – усе це прояви 

душевної краси та сили, чинники справді людяних, гармонійних взаємин, 

показники високого рівня особистісного розвитку, які мають бути 

«закладеними» у ранні шкільні роки. Адже саме в процесі ФВ і навчання 

формується справжня людина (А. О. Мігалуш, 2007; Т. Скрипник, 2012; 

Н. В. Мазитова, Е. А. Мунирова, 2012). Здорові однолітки в інклюзивному 

середовищі з великим ступенем імовірності виростуть більш товариськими, з 

адекватною самооцінкою, менш тривожними й агресивними, більш творчими, 

ніж діти в звичайних освітніх закладах. Подібні якості в сучасному світі, де 

почастішали прояви насильства, ксенофобії та дискримінації соціально 

найменш захищених груп населення, дуже важливі (М. А. Колокольцева, 2012; 

М. М. Прочухаева, О. Н. Лисютенко, 2013). Отож соціальна значущість 

інклюзивного ФВ характеру, мабуть, представлена найширшою палітрою 

цінностей.  



73 
 

Проте, окрім соціального аспекту, значення інклюзивного ФВ 

обґрунтовують ще двома іншими аспектами: освітнім та економічним. Існує 

обґрунтування освітнього характеру: вимоги до інклюзивних навчальних 

закладів стосовно спільного навчання усіх дітей означають, що школи повинні 

розробити такі адаптовані програми й методи навчання, які відповідають 

індивідуальним відмінностям учнів і приносять користь усім дітям. Адже 

численні варіанти подання навчального матеріалу, використання навчальних 

завдань різного рівня складності (паралельно з традиційними), використання 

друкованих матеріалів, фільмів, відео- та аудіозаписів, колективне обговорення, 

залучення ровесників та волонтерів для надання допомоги, проведення уроку 

двома або більше вчителями, надання інформації та завдань на роздавальних 

матеріалах сприятиме кращому його засвоєнню і добре підготованими дітьми 

(J. McDonnell, 2000; N.Waldron, 2001; P. Hunt, 2001, 2003; A. Falvey, Mary,  

2004). З погляду інклюзивного ФВ диференціація повинна стосуватися не лише 

гнучких способів подання матеріалу (педагогічних прийомів і методів) 

вчителями на уроці для опанування різним учнівським колективом належного 

курикулуму. Диференціація повинна проявлятися ще й у створенні сприятливих 

умов для демонстрації учнями набутих знань, умінь і навичок, а також і в 

застосуванні різноманітних засобів для створення належних стимулів та 

підвищення рівня мотивованості з урахуванням стилю навчання, потреб, 

здібностей та інтересів усіх учнів. Тому важливою умовою ефективного 

інклюзивного ФВ є посилення диференціації й індивідуалізації змісту навчання. 

Існує й економічне (ресурсне) обґрунтування: ймовірно, дешевше 

створювати й утримувати загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, в 

яких навчаються та виховуються усі діти разом, аніж створювати складну 

систему різних типів закладів, що спеціалізуються в галузі освіти конкретних 

груп дітей. Інклюзивні заклади, які забезпечують ефективну освіту для всіх 

дітей, є економічно більш прийнятним засобом забезпечення освіти для всіх 

(А. А. Колупаєва, 2007; S. Hodge, 2009). Об’єднані уроки ФК для учнів усіх 

медичних груп дають змогу заощадити на оплаті праці за додаткові уроки ФК 
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для СМГ і переспрямувати позабюджетні кошти на інші заходи. Окрім того, 

проведення сегрегативних занять для учнів СМГ ускладнює організаційно-

методичне забезпечення, потребує відповідного матеріально-технічного 

оснащення, організації ускладненого медичного контролю тощо. 

Тому фізичне виховання учнів СМГ у межах загального процесу ФВ у 

школі є прогресивнішим, гуманнішим, соціально важливим і актуальним. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНФОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ  

ШКОЛЯРІВ РІЗНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 

 

У спеціальній літературі трапляються поодинокі та суперечливі дані про 

відмінності морфофункціональних показників, показників фізичної 

підготовленості школярів, скерованих медиками до різних медичних груп. 

Тому ми вирішили провести дослідження для того, щоб визначити 

інформативні показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості, 

показників рухової активності (РА) та психічного стану учнів середнього 

шкільного віку і їх взаємозв’язки з показниками соматичного здоров’я. 

З’ясування  цих особливостей сприяло розробленню та обґрунтуванню 

концепції інтегративного ФВ школярів І–ІІІ медичних груп. 

 

2.1. Показники фізичного розвитку школярів  

Антропометричні показники учнів різних медичних груп. Аналіз та 

узагальнення дали змогу уперше встановити дві особливості, притаманні для 

величин цих показників у дітей середнього шкільного віку: вікову та статеву. За 

більшістю антропометричних показників учні ОМГ поступалися своїм 

одноліткам з послабленим здоров’ям. За окремими показниками та індексами 

хлопці й дівчата, скеровані до різних медичних груп, проявляли суттєві 

розбіжності (табл. 2.1, 2.2). Вікова особливість полягала в тому, що кількість 

суттєвих відмінностей у міжгрупових показниках представників різних 

медичних груп поступово зростала (з 2-х у 10 років до 7–9 в 13–14 (15) років) і 

поступово знижувалася (до 2-х у 16 років). Серед антропометричних показників 

та індексів найбільшу кількість суттєвих розбіжностей  спостерігали у хлопців  

(10) і дівчат  13 років (10) трохи меншу в дівчат у 14 років (9). Вікова специфіка 

проявлялася в тім, що загалом серед дівчат у 1,3 раза частіше, ніж серед 

хлопців, спостерігали розбіжності антропометричних показників.  
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Таблиця 2.1 

Антропометричні показники дівчат різних медичних груп 

Вік, 

роки 

Медичні 

групи. 

Показ-

ники 

Довжина  

тіла, см 

Маса тіла, 

кг 

Індекс. 

Кетле, у. о. 

Обвід 

грудної 

клітки, см 

Індекс 

сутулості, 

у. о. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

ОМГ 
M 141,59 36,41 257,18 68,41 95,43 

SD 9,90 5,79 36,63 7,31 4,22 

ПМГ 
M 143,90 40,00 278,57 66,10 97,82 

SD 12,70 6,89 44,67 5,27 3,40 

СМГ 
M 142,79 40,07 280,52 71,21**пмг 93,68*омг 

SD 8,60 4,94 28,80 5,26 7,59 

11 

ОМГ 
M 144,92 37,06 255,64 66,54 96,56 

SD 7,25 6,79 44,06 6,70 4,74 

ПМГ 
M 145,51 42,19***омг 289,76***омг 68,49 97,07 

SD 6,72 6,25 43,35 5,26 3,83 

СМГ 
M 144,39 44,29***омг 304,17***омг 69,73*омг 94,69*пмг 

SD 9,61 8,90 55,33 5,53 6,37 

12 

ОМГ 
M 156,06 49,91 316,31 75,00 95,54 

SD 7,84 7,12 40,80 7,65 7,44 

ПМГ 
M 156,97 47,12 301,73 72,92 95,98 

SD 7,67 6,59 38,26 5,47 4,40 

СМГ 
M 155,65 49,51 320,19*пмг 74,29 94,68 

SD 8,09 5,59 30,72 6,65 5,51 

13 

ОМГ 
M 160,63 50,17 314,70 76,91 94,73 

SD 7,73 9,81 58,26 7,83 4,48 

ПМГ 
M 158,10 52,20*смг 324,93*смг 77,59 96,34 

SD 9,12 8,48 50,14 9,01 4,34 

СМГ 
M 160,07 54,92*омг 343,48*омг 79,11 93,85**смг 

SD 9,41 8,21 50,98 10,65 5,28 

14 

ОМГ 
M 161,11 46,73 289,13 74,77***с 97,67**смг 

SD 6,76 7,42 43,22 6,54 3,61 

ПМГ 
M 161,14 52,09***смг 321,53***смг 78,36*омг 96,26 

SD 6,65 6,99 39,17 8,99 4,89 

СМГ 
M 161,63 54,61***омг 332,87***омг 83,89**пмг 93,98*пмг 

SD 5,78 6,64 37,16 7,54 5,88 

15 

ОМГ 
M 163,22 52,65 322,67 81,96 95,83 

SD 7,08 5,05 28,64 5,40 3,33 

ПМГ 
M 164,59 56,26*омг 340,57 81,58 96,72 

SD 8,23 6,11 37,14 7,73 4,53 

СМГ 
M 166,43 59,37***омг 357,18**омг 82,42 93,99 

SD 5,46 6,47 46,21 6,12 6,45 



77 
 

Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 

ОМГ 
M 168,00 54,29 322,88 83,43 95,08 

SD 5,74 4,27 17,94 6,48 2,43 

ПМГ 
M 165,40 52,70 318,55*смг 83,40 96,31 

SD 6,17 4,81 25,11 4,81 5,43 

СМГ 
M 164,33 59,33 361,44*омг 88,00 98,39 

SD 11,02 5,51 30,43 4,36 1,52 
Примітки: 1. Тут і надалі зірочками позначено ступені достовірності 

розбіжностей: * – р<0,05;  ** – р<0,01; *** – р<0,001; 

2. Маленькими літерами вище опорної лінії тексту позначено групи школярів, з 

якими зафіксовано розбіжності. 

 

 

Розглянемо докладніше кожен показник. Показники довжини тіла 

обстежених нами школярів обидвох статей відповідали нормам та 

опублікованим іншими фахівцями даним. Це свідчить про об’єктивність 

результатів наших вимірювань. Між середніми значеннями довжини тіла 

школярів різних медичних груп не з’ясовано розбіжностей, окрім одного 

випадку, коли хлопці 15 років, що належать до СМГ за довжиною тіла 

випереджали (на 4,34%) однолітків з ОМГ. 

Показники маси тіла були дещо вищими (на 9–23%) від середніх значень 

вікових норм. Між величинами, притаманними школяркам віком 11–15 років і 

школярам 13–14 років (як бачимо, у дівчат віковий коридор був ширшим, ніж у 

хлопців), скерованих до СМГ та здорових підлітків спостерігали суттєві 

розбіжності. Однак в усіх статево-вікових групах маса тіла в дітей СМГ була 

більшою (р<0,05-0,001), ніж у представників ОМГ, імовірно, внаслідок 

відносно меншого обсягу РА (п.3.3), аніж у практично здорових учнів. 

Згідно з середніми значеннями індексу Кетле, дівчата СМГ в усі вікові 

періоди (окрім 10 років) переважали дівчат ОМГ. Подібна перевага 

спостерігалася і в  10, 11, 13 і 16 років  у хлопців. Дівчата ПМГ (10, 11, 12 і 15 

років) відрізнялися за вищими показниками ваго-зростового індексу, ніж  ОМГ, 

тоді як у хлопців  відмінності були лише у двох вікових періодів (13 та 14 

років).  
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Таблиця 2.2 

Антропометричні показники хлопців різних медичних груп 

Вік, 

роки 

Медичні 

групи. 

Показ-

ники 

Довжина  

тіла, см 

Маса тіла, 

кг 

Індекс. 

Кетле, у. о. 

Обвід 

грудної 

клітки, см 

Індекс 

сутулості, 

у.  о. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

ОМГ 
M 143,50 35,79 249,26 67,16 98,14***смг 

SD 5,42 5,86 35,19 5,81 4,34 

ПМГ 
M 145,17 37,27 255,23 69,16 91,79 

SD 5,53 4,18 25,10 7,64 5,85 

СМГ 
M 144,90 37,33 254,89 73,00*омг 91,35 

SD 4,75 5,10 29,93 9,51 5,44 

11 

ОМГ 
M 146,21 38,06 258,11 67,31 95,96 

SD 6,67 5,83 29,97 8,41 5,48 

ПМГ 
M 147,37 39,21 265,84 69,57 95,71 

SD 7,94 6,99 40,29 7,99 5,10 

СМГ 
M 148,97 38,77 260,31 72,14*омг 94,10 

SD 7,93 7,43 37,74 7,83 6,67 

12 

ОМГ 
M 159,53 42,17 267,05 71,00 94,06 

SD 7,95 8,62 44,54 7,18 6,61 

ПМГ 
M 156,09 43,79 281,92 71,62 93,83 

SD 7,92 7,76 43,61 7,36 5,20 

СМГ 
M 158,31 46,61 296,15*омг 72,57 92,08 

SD 9,99 10,58 49,67 6,56 5,90 

13 

ОМГ 
M 157,98 41,26 262,36 72,58 95,66 

SD 8,62 6,98 37,43 6,26 4,32 

ПМГ 
M 160,80 49,16***смг 304,72***смг 73,65**омг 96,48 

SD 8,87 8,80 45,24 8,74 4,33 

СМГ 
M 160,93 49,23***омг 304,87**омг 73,66***омг 96,66**пмг 

SD 8,33 8,72 45,01 8,74 3,95 

14 

ОМГ 
M 164,68 47,39 289,86 75,71 97,73**с 

SD 9,21 8,86 42,45 8,56 5,66 

ПМГ 
M 168,89 51,81***смг 318,02**смг 73,84 97,33 

SD 9,03 8,33 38,68 9,84 6,34 

СМГ 
M 164,94 55,21**омг 331,20***омг 76,79 93,65**пмг 

SD 9,29 9,22 46,72 7,97 5,33 

15 

ОМГ 
M 168,74 57,12 339,94 77,56 96,45**смг 

SD 5,70 7,39 43,46 7,02 2,70 

ПМГ 
M 170,26 59,72 349,65 79,63 97,76 

SD 5,81 7,79 43,65 8,88 6,91 

СМГ 
M 173,081омг 60,44 349,05 83,00*омг 92,16**омг 

SD 5,66 8,28 43,55 9,35 6,51 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 

ОМГ 
M 166,50  59,50 357,70 81,75 94,62 

SD 8,35 6,11 35,15 7,09 6,03 

ПМГ 
M 170,79 60,00 351,46 81,64 94,20 

SD 6,05 5,67 32,71 6,71 6,03 

СМГ 
M 172,30*1 58,70 341,49 83,30 85,60 

SD 6,31 8,03 51,63 3,80 32,14 

Примітка. Умовні позначки такі ж як і в табл.2.1. 

 

Обвід грудної клітки (ОГК) у 10-річних школярок, що належать до СМГ, 

був суттєво більшим (5,11 см, р<0,01), ніж у тих, яких скерували до ПМГ; в 11 

років ОГК дівчат у СМГ перевищував показники ОМГ (на 3,19 см, р<0,05); у 12 

і 13 років (як і в 15 та 16 років) розбіжностей у показниках обводу грудної 

клітки  дівчат різних медичних груп не виявлено,  проте  в  14  років  достовірні 

розбіжності (р<0,05–0,001) спостерігали між показниками усіх медичних груп, 

у СМГ порівняно виші обхвати грудної клітки. У хлопців  в 10, 11, а також  і 15 

років проявлялася така тенденція – тенденція переважання середніх значень 

ОГК у дітей, що належали до СМГ (р<0,05) з тією різницею, що в хлопців у 13 

(а не в 14 як у дівчат) років показники ОГК суттєво відставали від показників 

обидвох інших медичних груп. 

Величини ширини плечей і плечової дуги не відрізнялися у школярів 

різних медичних груп. Проте в окремі вікові періоди (у дівчат – у 10 і 13 років і 

в хлопців – у 10 і 15 років) індекси сутулості школярів ОМГ і ПМГ відрізнялися 

від показників СМГ. Проте його середні величини свідчили про відсутність 

сутулості (>85 у. о.) в усіх школярів незалежно від медичних груп. До того ж  

при порівнянні співвідношення кількості школярів у представників різних 

медичних груп було виявлено тенденцію до зростання кількості учнів з 

сутулістю зі зниженням рівня здоров’я (рис.2.1).  

Відмінності в антропометричних показниках, що найчастіше 

спостерігалися у хлопців  і дівчат різних медичних груп, у 13–14 років, 

імовірно пояснюють початком бурхливого статевого дозрівання.  
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Рис. 2.1. Співвідношення кількості школярів із різним степенем сутулості й без 

неї: 1 – немає сутулості, 2 – сутулість незначного ступеня, 3 – сутулість 

значного ступеня 

Функціональні показники. Тенденція до зростання кількості достовірних 

розбіжностей між представниками різних медичних груп у першій половині 

середнього шкільного віку і поступове зменшення їхньої кількості у другій була 

також і у функціональних показниках. 

Аналіз величин середніх значень частоти серцевих скорочень (ЧСС), 

артеріального тиску (АТ) школярів різних медичних груп засвідчив, що усі 

вони були в межах вікових норм. До того ж в окремих вікових періодах 

зафіксовано достовірно нижчі показники серцево-судинної системи у школярів 

ОМГ, ніж у однолітків із відхиленнями у стані здоров’я, що свідчить про 

відносно вищі резерви адаптації цієї системи у практично здорових школярів. 

Так, відносно меншими (тобто кращими) були величини ЧСС у дівчат у 11–13, 

15 років. Однак показник АТ відрізнявся лише в одній віковій групі – в 11 

років. У хлопців, на відміну від дівчат, розбіжності в середніх значеннях ЧСС 

та АТ  у дітей різних медичних груп спостерігали в кожному віковому періоді. 

Величини артеріального тиску у школярів ОМГ були меншими (р<0,05), ніж у 

хлопців  ПМГ (у 15 і 16 років) і СМГ (у 14 років), що свідчить про відносно 

менші резерви серцево-судинної системи у школярів із відхиленнями у стані 
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здоров’я. Імовірно, що процеси бурхливого статевого дозрівання призводять до 

поступового відставання показників резервів серцево-судинної системи у стані 

спокою дітей, скерованих до СМГ, а також і ПМГ. 

Величина індексу Руфф’є, обчислена за модифікованим способом з 

урахуванням вікових змін у ЧСС у стані відносного спокою у школярів різного 

віку, виявилася «чутливою» до змін у серцево-судинній системі у зв’язку із 

рівнем здоров’я дітей. В усіх випадках у дівчат і доволі часто у хлопців ОМГ 

середні значення індексу Руфф’є оцінювали на «добре», підготовчої – на 

«задовільно», а СМГ – на «задовільно» і «погано». При цьому у 

старшокласниць виявлено нижчі рівні працездатності серцево-судинної 

системи, ніж у молодших підлітків, оскільки  спочатку в 13 років у школярок 

СМГ оцінка працездатності ССС погіршується до «погано», а в наступному 

віковому періоді знижується рівень цього показника і у школярок ОМГ з 

«добре» до «задовільно». У хлопців ОМГ 10-ти, 13-ти і 14-ти років виявлено 

«задовільний» рівень здатності до відновлення після дозованого навантаження 

серцево-судинної системи. Характерно, що у хлопців СМГ та ПМГ Руфф’є (в 

10, 11, 13, 14 та 16 років) не спостерігається відмінностей у показниках індексу, 

проте суттєво відрізняється за показниками ОМГ. 

Середні значення зростань ЧСС учнів усіх трьох медичних груп у процесі 

ортостатичної проби свідчили про нормальну реакцію системи кровообігу та 

баланс симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової 

системи. 

Кількість школярів із підвищеним тонусом парасимпатичного відділу 

нервової системи, який, зазвичай, супроводжує розвиток стану тренованості, 

частіше спостерігали у представників ОМГ (33,71%), аніж ПМГ (25,00%) та 

СМГ (24,45%). Варто зауважити що в кількості школярів із різними рівнями 

адаптації серцево-судинної системи між СМГ та ПМГ спостерігають мізерні 

відмінності. Незначна частина (1,5–2,0%) школярів із підвищеною 

реактивністю симпатичної частини вегетативної нервової системи, що  
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притаманно недостатньо тренованим особам, наявна серед усіх медичних груп 

(1,42% – серед ОМГ, 1,69% – ПМГ та 1,96% – СМГ).  

Показники та індекси дихальної і нервово-м’язової систем школярів усіх 

медичних груп знаходяться в межах норм. Середні значення показників частоти 

дихання в стані відносного спокою у школярів ОМГ були меншими від 

показників ПМГ та СМГ в окремі вікові періоди: у дівчат у 15 років у хлопців у 

14 і 16 років (р<0,05–0,01). Отож за величиною резервів дихальної системи 

відмінності між показниками дітей різних медичних груп проявляються 

відносно пізніше у віковому онтогенезі, ніж у серцево-судинній системі. Ще 

одна особливість полягає в тому, що в інших показниках та індексах дихальної 

системи міжгрупові відмінності спостерігали майже в усіх вікових групах, 

окрім показників 16-річних дітей, тобто набагато частіше, ніж у показнику 

частоти дихання.  

Величини життєвої ємності легень (ЖЄЛ) дівчат і хлопців усіх медичних 

груп були в межах норм, незважаючи на те, що зі зниженням ступеня здоров’я 

показники мали тенденцію до зниження. У дітей 10- і 16-річного віку із різних 

медичних груп показники не відрізнялися між собою, що, імовірно, можна 

пояснити  відносно меншою кількістю учнів у цих вікових групах. В інших 

вікових групах середні значення величини ЖЄЛ у школярів ПМГ були суттєво 

меншими (р<0,05–0,001), ніж в ОМГ, а в СМГ – меншими (р<0,05–0,001), ніж у 

ПМГ. Унаслідок цього суттєве відставання (р<0,05–0,001) спостерігалося у 

величинах ЖЄЛ у школярів СМГ порівняно зі школярами ОМГ. Між 

показниками дітей ОМГ та ПМГ відмінності спостерігають рідше, ніж між 

СМГ з іншими групами. Отже підтверджується ідея спільних завдань на уроці 

ФК для учнів ОМГ та СМГ та диференційованих для СМГ.  

Урезультаті аналізу показників виявлено, що у школярів ОМГ стійкість 

до гіпоксії (гіпоксемії) була суттєво більшою (р<0,05–0,001). Виняток 

становили показники проби Штанге у 16-річних дітей обидвох статей, які не 

відрізнялися у представників різних медичних груп. Аналіз оцінок виконання 

проби Штанге засвідчив, що  здатність до затримання дихання у школярів ОМГ 
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та ПМГ не відрізнялася і оцінювалася в середньому на «задовільно», тоді як 

рівень стійкості до гіпоксії у школярів СМГ був нижчим і оцінювався, зазвичай, 

на «незадовільно».  

У середніх значеннях індексу Скібінського проявлялася така ж тенденція 

– лише у 16-річному віці у дівчат і хлопців не було достовірних розбіжностей 

між дітьми різних медичних груп, тоді як в усіх інших вікових періодах 

функціональний стан серцево-судинної системи (ССС) та дихальної систем був 

вищим у ОМГ. 

Аналіз середніх значень сили кисті підтвердив, що між групами дітей 

ОМГ, ПМГ та СМГ зафіксовано суттєві розбіжності. В усіх вікових групах 

(окрім дівчат 10 та 16 років) показники сили кисті у школярів ІІІ групи здоров’я 

були меншими (р<0,05–0,001) від показників ІІ, та І груп здоров’я. 

Аналіз індексів соматичного здоров’я підтвердив, що за відносними 

величинами ЖЄЛ, сили кисті, показниками подвійного добутку, а також 

відносної маси тіла, і, як наслідок, – індексом соматичного здоров’я школярі І 

групи здоров’я мають переваги, порівняно зі школярами ІІ, а тим більше ІІІ 

групи здоров’я, бо між показниками І та ІІ груп здоров’я також трапляються 

достовірні розбіжності на користь практично здорових дітей, проте рідше. 

Середні значення індексу Робінсона у школярів середнього шкільного 

віку знижуються зі зростанням рівня здоров’я, що свідчить про підвищення 

функціонального стану ССС. До того ж у дівчат у більшості вікових груп (в 

усіх окрім 13 і 15 років) спостерігається тенденція до його підвищення, тоді як 

у хлопців, навпаки, лише в поодиноких випадках зростання величин подвійного 

добутку не підтвердилося статистично.   

У дівчат рівень подвійного добутку був нижчим, оскільки найчастіше 

оцінювався як середній (навіть у представниць ОМГ), рідше – як нижчий від 

середнього. Тоді як у хлопців індекс Робінсона характеризував ступінь 

функціонування ССС у школярів ОМГ як вищий за середній, (або, що рідше – в 

13 і 14 років, як  високий), ПМГ – як середній, а СМГ – як середній (суттєво 

рідше – як нижчий за середній).  
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Аналіз змін життєвого індексу підтвердив, що зі зниженням рівня 

здоров’я спостерігається зниження (р<0,05–0,001) функціонального стану 

дихальної системи практично в усіх вікових групах (окрім 10 і 16 років) і 

незалежно від статі. Про це свідчать як самі показники життєвих індексів у 

школярів І–ІІІ груп здоров’я, так і його оцінки. Практично в усіх випадках 

оцінки дітей ІІ і ІІІ груп здоров’я були на рівень нижчими, ніж у попередній 

групі. Величини життєвого індексу, як і низка попередніх показників, 

підтверджують існування суттєвих гендерних розбіжностей у функціональних 

показниках, що пояснюються, імовірно, відносно вищою руховою активністю 

хлопців  порівняно з дівчатами. 

  Середні значення силового індексу підтвердили, що відносна сила кисті у 

школярів ІІІ групи здоров’я є суттєво нижчою, ніж в ІІ групи здоров’я, а в учнів 

середнього шкільного віку ІІ групи суттєво нижчою, ніж у школярів І групи 

здоров’я. Достовірне випередження притаманне і для дівчат, і для хлопців усіх 

вікових груп (окрім 16-річних дівчат). Рівні розвитку відносної сили м’язів-

згиначів кисті у представників «сусідніх» груп здоров’я були різними, проте 

частіше між показниками ОМГ та ПМГ різниця становила один щабель, а між 

ПМГ та СМГ – частіше два щаблі. 

У підсумку рівень соматичного здоров’я школярів І групи здоров’я 

оцінювався як вищий за середній (або високий), у школярів ІІ групи здоров’я – 

як середній, у представників ІІІ групи здоров’я – як нижчий за середній і 

низький. Суттєві розбіжності в середніх показниках індексу здоров’я школярів 

різних медичних груп спостерігали в усіх вікових періодах і не залежно від 

статі. Так, були підтверджені дані тих фахівців, які вказували на розбіжності в 

показниках представників різних медичних груп. 

Узагальнюючи матеріал, зауважимо, що нашими дослідженнями 

підтверджено існування достовірних розбіжностей у морфофункціональних 

показниках школярів середнього шкільного віку. Найчастіше розбіжності 

траплялися в 13–14 років, у дівчат  частіше, ніж у хлопців. При цьому ступінь 

відставання показників школярів ІІ групи здоров’я від показників І групи є 
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меншим, ніж між показниками ІІ та ІІІ груп здоров’я, оскільки меншою була 

кількість і ступінь достовірних розбіжностей, а також величина різниці в 

кількості балів між відповідними групами. 

2.2. Порівняльна характеристика показників функціонального стану 

школярів різних медичних груп   

Аналіз середніх значень показників адаптації школярів  різних медичних 

груп (табл. 2.3) показав, що високий рівень показників (0,81–1,00 у. о.) 

спостерігався лише в представників ОМГ (12- та 15-річних хлопців ). В 

окремих вікових групах (10-, 12- і 14-річних хлопців) показники адаптації в 

ОМГ були суттєво вищими (р<0,05–0,01), ніж у ПМГ та СМГ. У більшості ж 

вікових груп показники школярів ОМГ були вищими від середнього рівня. 

Функціональні резерви на такому рівні адаптації забезпечують оптимальну 

адекватну реакцію організму на впливи зовнішнього середовища. Лише в 

одному випадку (10 років) показники дали змогу оцінити рівень адаптації як 

середній. У середньому ж у хлопців  ОМГ (табл. 2.4) показники адаптації були 

в трьох діапазонах – від середніх до високих величин. Величина середнього 

значення (0,75±0,16 у. о.) характеризувала рівень адаптації школярів ОМГ як 

вищий за середній. Він визначався як стан мінімального або оптимального 

напруження систем регуляції, характерний для задовільної адаптації організму 

до умов середовища.  

Таблиця 2.3 

Показники функціонального стану (у.о.) хлопців  різного віку 

Мед. 

група 

Вік, 

роки 

П
о
к
аз

-

н
и

к
и

 Рівень 

адаптації 

організму 

Показник 

вегетативної 

регуляції 

Показник 

центральної 

регуляції 

Психо-

емоційний 

стан 

Інтегральний 

показник 

(health) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОМГ 

10 

 

M 0,54 0,53 0,55 0,58 0,56 

SD 0,26 0,32 0,20 0,19 0,22 

ПМГ 
M 0,61 0,60 0,59 0,64 0,61 

SD 0,20 0,29 0,15 0,11 0,18 

СМГ 
M 0,32**омг 0,25**омг 0,39*омг 0,41*омг 0,34**омг 

SD 0,28 0,28 0,24 0,27 0,26 
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Продовження табл.2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОМГ 

11 

M 0,72 0,79 0,65 0,70 0,71 

SD 0,23 0,27 0,13 0,17 0,20 

ПМГ 
M 0,57 0,60 0,53 0,56 0,56 

SD 0,27 0,33 0,20 0,24 0,25 

СМГ 
M 0,61 0,64*омг 0,53 0,54*омг 0,60*омг 

SD 0,01 0,12 0,07 0,02 0,05 

ОМГ 

12 

M 0,88*пмг 0,97**пмг 0,69 0,79 0,83*пмг 

SD 0,06 0,01 0,02 0,02 0,01 

ПМГ 
M 0,50 0,44 0,57 0,54 0,51 

SD 0,21 0,18 0,19 0,24 0,21 

СМГ 
M 0,57 0,55 0,56 0,56 0,56 

SD 0,34 0,35 0,28 0,28 0,32 

ОМГ 

13 

M 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70 

SD 0,13 0,19 0,06 0,08 0,11 

ПМГ 
M 0,56 0,56 0,60 0,67 0,59 

SD 0,15 0,15 0,07 0,07 0,08 

СМГ 
M 0,51 0,48 0,49 0,56 0,51 

SD 0,27 0,28 0,21 0,25 0,25 

ОМГ 

14 

M 0,73 0,77 0,69 0,71 0,72 

SD 0,22 0,26 0,12 0,12 0,17 

ПМГ 
M 0,63 0,68*смг 0,62*смг 0,64 0,64*смг 

SD 0,24 0,33 0,18 0,21 0,23 

СМГ 
M 0,34*омг 0,26**омг 0,34**омг 0,39**омг 0,33**омг 

SD 0,24 0,21 0,24 0,19 0,21 

ОМГ 

15 

M 0,92 0,99 0,85 0,91 0,92 

SD 0,08 0,02 0,09 0,09 0,06 

ПМГ 
M 0,70 0,75 0,69 0,71 0,71 

SD 0,21 0,28 0,16 0,20 0,20 

СМГ 
M 0,46 0,45 0,50*омг 0,54 0,49 

SD 0,27 0,28 0,17 0,18 0,21 

ОМГ 

16 

M 0,71 0,65 0,69 0,68 0,68 

SD 0,16 0,24 0,09 0,14 0,15 

ПМГ 
M 0,58 0,64 0,64 0,62 0,62 

SD 0,10 0,24 0,10 0,11 0,13 

СМГ 
M 0,51 0,41 0,61 0,60 0,53 

SD 0,15 0,09 0,06 0,11 0,10 

Примітка. Умовні позначки такі ж як і в табл.2.1. 

 

Для школярів ПМГ притаманні були показники, які свідчать про середній 

рівень адаптованості організму до умов середовища. Вищі від середніх 
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показники були зафіксовані лише в 15-річних хлопців. У результаті середні 

значення (0,62±0,20 у. о.) характеризували його як такий, що знаходиться на 

верхній межі середнього рівня. Такий стан адаптації вважають дещо зниженим, 

оскільки наявні ознаки функціонального напруження, що проявляються в 

мобілізації захисних механізмів, у тому числі підвищенні активності симпато-

адреналової системи і системи гіпофіз-наднирники.  

Рівень адаптаційних резервів школярів СМГ виявився ще нижчим. 

Середні величини у школярів СМГ різних вікових категорій коливалися в 

межах середнього рівня. Проте, водночас в окремих вікових групах (в 10- і 14-

річних хлопців) був нижчий за середній рівень. Отож середнє для усіх вікових 

груп і статей значення (0,43±0,24 у. о.) межувало з показниками, характерними 

для нижчого за середній рівень. 

Функціональні резерви таких школярів були нижчими від норми. 

Функціональний стан цих школярів характеризувався ще більшим 

напруженням систем регуляції, для якого характерні близькі до недостатніх 

адаптаційно-пристосувальні механізми й ускладнене забезпечення оптимальної 

адекватної реакції організму на впливи зовнішнього середовища. 

Таблиця 2.4 

Середні значення показників функціонального стану (у. о.) школярів 

середнього шкільного віку різних медичних груп 

М
ед

. 

гр
у
п

а 

П
о
к
аз

-

н
и

к
и

  Рівень 

адаптації 

організму 

Показник 

вегетативної 

регуляції 

Показник 

центральної 

регуляції 

Психо-

емоційний 

стан 

Інтегральний 

показник стану 

здоров’я 

ОМГ 
M 0,75***пмг 0,78 0,70***пмг 0,73*пмг 0,74**пмг 

ВС 
SD 0,16 0,22 0,10 0,11 0,14 

ПМГ 
M 0,62***смг 0,65***смг 0,62***смг 0,64**смг 0,63***смг 

С 
SD 0,20 0,27 0,16 0,17 0,19 

СМГ 
M 0,43***омг 0,39***омг 0,45***омг 0,48**омг 0,44***омг 

С 
SD 0,24 0,26 0,20 0,20 0,22 

Примітки:  

1. ВС – вищий за середній С – середній рівень функціонального стану здоров’я.  

2. Інші умовні позначки такі ж як і в табл.2.1. 
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Згідно з класифікацією функціонального стану, прийнятою в 

донозологічній діагностиці, рівень адаптації організму у школярів ОМГ та ПМГ 

відповідав нормі (0,60–1,00), тоді як у школярів СМГ адаптивні можливості 

були пониженими. Зважаючи на це, варто розробити концепцію ФВ школярів, 

яка забезпечила б здоров’язбережний характер. 

Варіаційний аналіз ритмів серця показав, що показники вегетативної 

регуляції характеризували рівень тренованості школярів ОМГ (0,78±0,22 у. о.) 

як вищий за середній, ПМГ (0,65±0,27 у. о.) – як вищий за середній на межі з 

середнім, а СМГ (0,39±0,26 у. о.) – як нижчий за середній. Показники 

вегетативної регуляції в ОМГ та ПМГ були вищими (р<0,001), ніж в СМГ. 

Отож показники дітей, яких скерували до ОМГ та ПМГ, характеризували 

тренованість організму дітей як таку, що перебуває в нормі. У школярів СМГ 

тренованість була низькою. Цей рівень вегетативної регуляції характеризується 

як стан перенапруження, для якого характерні недостатність адаптаційних 

захисно-пристосувальних механізмів і їхня нездатність забезпечити оптимальну 

адекватну реакцію організму на впливи чинників зовнішнього середовища. Це 

мало суттєвий вплив на інтегральний показник здоров’я.   

Відповідно до отриманих даних, здебільшого у школярів ОМГ величини 

показника вегетативної регуляції визначали його як вищий за середній. У двох 

вікових групах (12- і 15-річних хлопців) рівень тренованості був високим. Такі 

високі показники тренованості були зафіксовані лише серед школярів ОМГ. 

 У школярів ПМГ показники вегетативної регуляції визначали рівень 

тренованості як середній. Лише в окремих вікових періодах (14 і 15 років) 

школярі цієї медичної групи мали вищий за середній рівень тренованості. У 

решти дітей рівень тренованості був середнім, що згідно з даними 

донозологічної діагностики вважається зниженими величинами, порівняно з 

нормальними. 

Серед школярів СМГ знижені рівні тренованості були зареєстровані в 

більшості вікових груп. Показники вегетативної регуляції в 14-річних хлопців  

СМГ були нижчими (р<0,05), ніж у ПМГ, а в 10-, 11- та 14-річних хлопців  – 
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гіршими (р<0,05–0,01) від ОМГ. У окремих дітей (10- і 14-річних хлопців) 

рівень тренованості був нижчим за середній, адаптаційні механізми 

недостатніми для того, щоб забезпечити оптимальну адекватну реакцію 

організму на вплив зовнішнього середовища, у тому числі і на виконання 

фізичних навантажень. 

Величини резервів регуляції (табл. 2.5) у школярів усіх медичних груп 

були на один рівень вищими порівняно зі ступенем тренованості (вегетативної 

регуляції). Вищий за середній рівень тренованості у школярів ОМГ 

супроводжувався високими функціональними резервами. Дещо знижений 

рівень тренованості у школярів ПМГ поєднувався з високими резервами 

регуляції. Нижчий за середній рівень тренованості школярів СМГ поєднувався 

з середнім рівнем функціональних резервів – станом помірного 

функціонального напруження, що проявлявся в мобілізації захисних 

механізмів.  

Таблиця 2.5 

Середні значення показників функціонального стану (у.о)  

школярів різних медичних груп 

М
ед

. 
гр

у
п

а 

В
ік

, 
р
о
к
ів

 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 Варіаційний аналіз 

ритмів серця 

Нейродинамічний 

аналіз 

Картування біоритмів 

мозку 

Ф
р
ак

та
л
ь
н

и
й

 

п
о
р
тр

ет
 

р
ів

ен
ь
 

р
ег

у
л
я
-

ц
ії

 

р
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в
и

  

р
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у
л
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-

ц
ії
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о
м

п
ен

-
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ц

ії
 

р
ез

ер
в
и

 

к
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-
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р
ів
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к
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у
в
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-

н
я
 

р
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в
и

 

к
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у
в
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-

н
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОМГ 

 
10 

 

 

M 0,53 0,71 0,55 0,57 0,58 0,55 0,54 

SD 0,32 0,25 0,20 0,21 0,19 0,20 0,26 

ПМГ 

 

M 0,60 0,79 0,59 0,62 0,64 0,58 0,61 

SD 0,29 0,19 0,15 0,16 0,11 0,15 0,20 

СМГ 

 

M 0,25**омг 0,50*омг 0,39*омг 0,39*омг 0,41*омг 0,39*омг 0,32 

SD 0,28 0,34 0,24 0,25 0,27 0,23 0,28 

ОМГ 

 

11 

M 0,79 0,92 0,65 0,70 0,70 0,63 0,72 

SD 0,27 0,15 0,13 0,19 0,17 0,13 0,23 

ПМГ 

 

M 0,60 0,77 0,53 0,59 0,56 0,50 0,57 

SD 0,33 0,22 0,20 0,25 0,24 0,19 0,27 

СМГ 

 

M 0,64*омг 0,88 0,53 0,61 0,54*омг 0,51 0,61 

SD 0,12 0,09 0,07 0,07 0,02 0,08 0,02 
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Продовження табл. 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОМГ 

 

12 

M 0,97*пмг 1,00 0,69 0,84 0,79 0,65 0,88 

SD 0,01 0,00 0,02 0,05 0,02 0,05 0,06 

ПМГ 

 

M 0,44 0,68 0,57 0,51 0,54 0,58 0,49 

SD 0,18 0,34 0,19 0,23 0,24 0,19 0,21 

СМГ 

 

M 0,55 0,81 0,56 0,60 0,56 0,53 0,57 

SD 0,35 0,23 0,28 0,30 0,28 0,26 0,34 

ОМГ 

 

13 

M 0,76 0,89 0,73*пмг 0,75 0,73 0,72 0,70 

SD 0,23 0,10 0,07 0,11 0,06 0,06 0,13 

ПМГ 

 

M 0,49 0,74 0,58 0,59 0,63 0,58 0,56 

SD 0,20 0,18 0,09 0,12 0,12 0,08 0,14 

СМГ 

 

M 0,38 0,67 0,46 0,53 0,50 0,44*омг 0,51 

SD 0,30 0,26 0,21 0,20 0,24 0,21 0,27 

ОМГ 

 

14 

M 0,77 0,88 0,69 0,74 0,71 0,68 0,72 

SD 0,26 0,14 0,12 0,15 0,12 0,12 0,22 

ПМГ 

 

M 0,68*смг 0,80 0,62*смг 0,63 0,64 0,61*cмг 0,62 

SD 0,33 0,23 0,18 0,20 0,21 0,17 0,24 

СМГ 

 

M 0,16**омг 0,46*омг 0,26**омг 0,35**омг 0,34**омг 0,24**омг 0,25 

SD 0,09 0,21 0,23 0,21 0,21 0,24 0,19 

ОМГ 

 

15 

M 0,99 0,98 0,85 0,91*пмг 0,91 0,83 0,92 

SD 0,02 0,02 0,09 0,07 0,09 0,08 0,08 

ПМГ 

 

M 0,75 0,87 0,69 0,69 0,71 0,69 0,70 

SD 0,28 0,20 0,16 0,19 0,20 0,15 0,21 

СМГ 

 

M 0,45 0,66 0,50*омг 0,53 0,54 0,50 0,46 

SD 0,28 0,23 0,17 0,22 0,18 0,17 0,27 

ОМГ 

 

16 

M 0,65 0,87 0,69 0,73 0,68 0,67 0,71 

SD 0,24 0,11 0,09 0,12 0,14 0,08 0,16 

ПМГ 

 

M 0,73 0,82 0,70 0,70 0,71 0,70 0,58 

SD 0,31 0,21 0,15 0,15 0,17 0,15 0,10 

СМГ 

 

M 0,41 0,78 0,61 0,62 0,60 0,61 0,51 

SD 0,09 0,04 0,06 0,08 0,11 0,05 0,14 

Примітка. Умовні позначки такі ж як і в табл.2.1. 

 

Високі резерви регуляції ритмів серця спостерігали (окрім деяких 10-

річних хлопців) в усіх вікових групах школярів ОМГ. У ПМГ більшість груп 

відзначилися вищими від середніх величинами резервів регуляції, тоді як 

окремі діти (15- і 16-річні хлопці) мали високий рівень функціональних 

резервів. Високі показники резервів регуляції були зафіксовані і в окремих 
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вікових групах школярів СМГ (11- і 12-річних хлопців), що свідчить про 

наявність прихованих резервів організму з помірно- і виразно зниженими 

функціональними можливостями. Ще у трьох вікових групах (13-, 15- і 16-

річних хлопців) були зареєстровані вищі за середні показники. Це свідчить про 

можливість поєднання високих і вищих від середніх функціональних резервів 

навіть при понижених адаптаційних можливостях школярів. Отже, показники 

функціональних резервів у школярів усіх трьох медичних груп були в межах 

норми.  

Згідно з отриманими даними показники рівня регуляції в ОМГ були 

суттєво вищими від показників СМГ (р<0,05) в 10- та 14 річних хлопців.  

Нейродинамічний аналіз біологічних ритмів організму школярів дав 

змогу з’ясувати  відмінності в показниках енергетичного забезпечення 

організму в школярів різних медичних груп.  У 10-, 14- та 15-річних хлопців  

показники школярів ОМГ переважали (р<0,05–0,001) показники СМГ, а в 14 

років ще й показники учнів ПМГ переважали (р<0,05) СМГ. Так, в ОМГ 

показники центральної регуляції і стану ендокринної системи оцінювали як 

вищі за середні. Це свідчить про те, що енергетичне забезпечення організму в 

нормі, рівень і резерви компенсації – в нормі. Лише у 10-річних школярів ОМГ 

рівень компенсації був дещо зниженим, резерви компенсації – у нормі, як 

результат центральна регуляція була в межах норми. В окремих групах (15-

річних хлопців) рівень компенсації був максимально високим, резерви 

компенсації – максимальними. У результаті середнє значення (0,70±0,10 у. о.) 

свідчило про переважання у школярів ОМГ центрального контуру регуляції. 

У ПМГ енергетичне забезпечення організму характеризувалося середнім 

рівнем (0,62±0,16 у. о.). В окремих групах відставання показників ПМГ 

підтвердилося статистично (у 15-річному віці р<0,05). Це свідчить про те, що 

центральна регуляція хоча й була в межах норми, все ж рівень компенсації був 

нижчим за норму, резерви – зниженими. Тільки у 15- та 16-річних хлопців  

ПМГ енергетичне забезпечення організму характеризувалося зниженими, проте 

достатніми резервами. Тобто і в ОМГ, і в ПМГ центральну регуляцію, згідно з 
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прийнятою у донозологічній діагностиці класифікацією, оцінювали як 

нормальну.  

Суттєво нижчим (у 10-річних достовірно при р<0,05, у 14-річних – при 

р<0,01) був рівень енергетичного забезпечення організму у СМГ (0,45±0,20 

у. о.) і оцінювався як нижчий за норму. Резерви компенсації – знижені, 

центральна регуляція була нижчою за середню. Особливо низькими і 

недостатніми для відшкодування порушень у балансі анаболічних та 

катаболічних процесів були резерви компенсації у хлопців  10- та 14-річного 

віку. 

Аналіз даних дав змогу з’ясувати, що рівень психоемоційного стану 

відрізнявся у школярів різних медичних груп. Так, у ОМГ його оцінювали як 

відмінний, у ПМГ – як хороший, у СМГ – задовільний. В окремих вікових 

групах  (10-, 11 та 14-річному віці у хлопців) розбіжності в показниках 

підтвердилися статистично (ОМГ–СМГ р<0,05–0,01). Проте нормою, згідно з 

прийнятою класифікацією вважають лише високі та вищі за середній показники 

рівня функціонального стану, тому школярі СМГ відрізнялися нижчими від 

норми показниками психоемоційного стану. Достовірними були відмінності 

між показниками школярів СМГ і ОМГ (р<0,05) у 10-, 11- та 14-річному віці. 

Для деяких вікових груп школярів СМГ притаманні були нервове напруження і 

ознаки втоми (14-річних хлопців).  

Загалом в ОМГ більшість вікових груп характеризувалися вищими за 

середні величинами рівня психоемоційного рівня керування, що характеризує 

психоемоційний стан цих дітей як хороший, такий, що є в нормі. Окремі групи 

(15-річні хлопчики) мали високі показники, що дало змогу оцінювати їхній 

психоемоційний стан як хороший, а активність – як високу. У 10-річних 

хлопців  були зафіксовані середні величини показників, що свідчило про 

невелику втому й нервове напруження. Резерви керування відзначилися такими 

ж рівнями: у 15-річних хлопців  рівень психоемоційного стану був високим, у 

10- і 11-річних хлопців  – середнім. Достовірними були окремі міжгрупові 

відмінності: між ПМГ та СМГ у 14-річних школярів (р<0,05), між ОМГ та СМГ 
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– в 10-, 13- (р<0,05) та 14-річних (р<0,01)  хлопців. Отже, і рівні керування, і 

резерви керування у школярів ОМГ не виходили за межі норми. 

У більшості школярів ПМГ спостерігали середні показники 

психоемоційного стану, що характеризують його як задовільний і лише  в двох 

вікових групах (13- та 15-річних) – вищі за середні, що свідчить про хороший 

рівень керування. Резерви керування психоемоційним станом були 

задовільними а в 15-, а також і в 16-річних школярів – хорошими. Отож рівень 

керування й резерви самокерування психоемоційним станом у школярів ПМГ 

були на нижній межі норми. Показники психоемоційного стану разом із 

показниками центральної регуляції були найнижчими з усіх інших показників 

психофізичного стану в ОМГ та ПМГ.   

У більшості груп СМГ, окрім 14-річних хлопців, рівень психоемоційного 

стану був середнім. Згідно з класифікацією донозологічних станів, його також 

вважають таким, що не виходить за межі норми. Проте в окремих випадках 

діти, зокрема 14-річні хлопчики, характеризувалися вираженим нервовим 

напруженням і ознаками втоми, тому що рівень їхніх показників був нижчим за 

середній. Середнє значення (0,48±0,20 у. о.) характеризувало психоемоційний 

стан школярів СМГ як задовільний. Рівень резервів керування у школярів СМГ 

був ще нижчим, особливо низьким – і 10- і 14-річних школярів (нижчий за 

середній), що може свідчити про перенапруження органів і систем організму, 

які відповідають за адаптацію організму до змін умов довкілля.  Вони також 

були одними із найменших серед усіх показників, які ми розглядали. Загалом 

рівень психоемоційного стану школярів характеризувався як задовільний, проте 

був поза межами норми. 

Фрактальний аналіз біоритмів організму дав змогу з’ясувати, що у 

школярів ОМГ спостерігали великі й максимальні (12- і 15-річних школярів) 

енергетичні ресурси організму, баланс енергетичного забезпечення був 

оптимальним, прогноз у змінах стану здоров’я на найближчий час – 

позитивний. Лише в 10-річних школярів показники були дещо гіршими і 

свідчили про функціональні відхилення від норми через часткову дисгармонію 
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в органах і системах. Середнє значення (0,75±0,16 у. о.) свідчило про наявність 

великих запасів  енергетичного забезпечення у школярів ОМГ (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Середні значення показників функціонального стану (у. о.)  

школярів різних медичних груп 

М
ед

и
ч

н
а
 

гр
у
п

а 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 

Варіаційний аналіз Нейродинамічний аналіз 
Картування біоритмів 

мозку Фрак-

тальний 

портрет 
Рівень 

регуляції 

Резерви 

регуляції 

Рівень 

компен-

сації 

Резерви 

компен-

сації 

Рівень 

керування 

Резерви 

керування 

ОМГ 
M 0,79**пмг 0,90**пмг 0,71**пмг 0,75*пмг 0,74**пмг 0,69***пмг 0,75*пмг 

SD 0,22 0,12 0,10 0,13 0,11 0,10 0,16 

ПМГ 
M 0,65**смг 0,81***смг 0,62***смг 0,64**смг 0,65***смг 0,61**смг 0,62*смг 

SD 0,28 0,19 0,16 0,17 0,17 0,16 0,20 

СМГ 
M 0,37***омг 0,64***омг 0,45***омг 0,49***омг 0,47***омг 0,43***омг 0,43 

SD 0,26 0,26 0,20 0,21 0,20 0,19 0,24 

Примітка. Умовні позначки такі ж як і в табл.2.1. 

 

У школярів ПМГ здебільшого показники фрактального портрета 

визначали енергетичні ресурси як середні (0,62±0,20 у. о.). Це свідчило про те, 

що показник знаходиться в межах норми, проте спостерігаються наслідки 

часткової дисгармонії біоритмів в окремих органах і системах організму і 

незначні функціональні відхилення. Лише в 14-річних школярів ПМГ 

показники були оптимальними, прогноз – позитивний. 

У школярів СМГ, попри дещо нижчі середні значення показників 

(0,43±0,24 у. о.), спостерігався той самий ступінь гармонізації біоритмів 

організму. Він відзначався частковою дисгармонією біоритмів в окремих 

органах і системах та наявністю функціональних відхилень від норми. Лише в 

окремих вікових групах (10- і 14-річних хлопців) показники свідчили про 

зменшення енергетичних ресурсів і змін енергетичного балансу, що 

характеризується порушеннями фрактальної гармонії біоритмів організму і 

відповідає серйозним функціональним порушенням або патологічним змінам в 

окремих органах. 
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Характерно, що в окремих вікових групах показники фрактального 

портрета в СМГ були вищими, ніж в ПМГ (11- і 12-річних), у 10-річних 

показники ПМГ були вищими, ніж в ОМГ. Проте однозначна тенденція до 

підвищення результатів спостерігалася не завжди. Це свідчить про відносність і 

неточність методик визначення медичної групи.  

У результаті аналізу інтегрального показника стану здоров’я школярів 

було встановлено, що його рівень в ОМГ оцінювався як вищий за середній, 

який по суті становить нижню межу норми. Показники школярів ПМГ та СМГ 

були нижчими, проте знаходилися в межах одного «коридору» – середніх 

значень. Однак в окремих вікових групах розбіжності були достовірними: між 

ОМГ та СМГ в 10- та 14-річних хлопців   (р<0,01); між ОМГ та ПМГ (р=0,05) у 

12-річних дітей та між ПМГ та СМГ (р<0,05) у 14-річних хлопців. Хоча середня 

оцінка здоров’я цих двох груп оцінювалася як середня, проте результати ПМГ 

були близькими до верхньої, СМГ – до нижньої межі. Отже, показники 

школярів ПМГ була в межах норми, а школярів СМГ – за межами норми.  

Аналіз отриманих даних свідчив, що суттєве (р<0,05-0,01) відставання 

усіх (окрім фрактального профілю) показників психофізичного стану школярів 

СМГ зафіксовано в 10- і 14-річних школярів; в 11-річному віці хлопчики СМГ 

суттєво (р<0,05–0,01) поступалися в 5-ти з 12-ти показників функціонального 

стану, що також суттєво, і може свідчити про високий ризик виникнення 

донозологічного стану у цих школярів. У 13 і 15 років також зареєстровано по 

одному випадку відставання СМГ від ОМГ. Випадків, які підтвердили б 

нижчий (р<0,05) рівень показників функціонального стану у 14-річних 

школярів СМГ, порівняно з ПМГ, також було немало (6), рівень значущості, 

зауважимо, при цьому був дещо нижчим. Це свідчить про те, що відставання 

між показниками ОМГ та ПМГ було меншим, ніж між ПМГ та СМГ.   

Показники школярів ПМГ також поступалися ОМГ у кожному другому 

показнику. Та найбільше їх було зареєстровано у 12-річних хлопців.  

Узагальнення отриманих даних дає можливість стверджувати, що лише 

окремі школярі ОМГ та ПМГ відрізнялися максимально високими 
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показниками, тоді як у СМГ не було зафіксовано таких показників у жодному з 

випадків. Найвищими показниками володіли 15-річні хлопчики ОМГ та ПМГ – 

у них найчастіше спостерігали максимальні та високі показники. У 10-11 та в 

14 років було особливо велике відставання показників школярів СМГ від ОМГ. 

Показники цих дітей найчастіше були порівняно найнижчими. 

Аналізуючи показники об’єднані в три підгрупи незалежно від віку, але 

залежно від медичної групи, ми бачили, що за окрім деяких показників 

(вегетативної регуляції (між ОМГ та ПМГ) і фрактального портрета (між ПМГ 

та СМГ), показники функціонального стану школярів СМГ суттєво поступалися 

показникам ПМГ, які своєю чергою були суттєво нижчими від показників 

ОМГ.  

Оскільки були суттєві розбіжності в показниках школярів різних 

медичних груп, здійснення інклюзивного ФВ школярів СМГ в загальному 

процесі шкільного ФВ видається можливим тільки при розробленні і 

впровадженні диференційованих підходів з урахуванням установлених 

особливостей.  

Отже, школярі СМГ відзначаються зниженою тренованістю. Усі 

відхилення від норми у їхніх показниках – функціонального (а не 

патологічного) характеру. Відмінності у функціональному стані школярів СМГ 

полягають у виразному функціональному напруженні, що проявляється в 

мобілізації захисних механізмів, підвищенні активності симпато-адреналової 

системи й системи гіпофіз-наднирники. Може спостерігатися часткова 

дисгармонія біоритмів в окремих органах і системах. Центральна регуляція 

енергетичного забезпечення перебуває в межах норми. Їхній психоемоційний 

стан і активність – задовільні. 
 

2.3. Показники фізичної підготовленості  

У сучасній спеціальній літературі є багато (часом суперечливих) даних 

про вікові періоди, що характеризуються пришвидшеними темпами розвитку в 

школярів різного віку, статі. Зважаючи на те, потрібно проводити наукові 

дослідження, спрямовані на виявлення сенситивних періодів школярів різних 
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медичних груп середнього шкільного віку для визначення ефективних напрямів 

фізичної підготовки учнів.  

Зміни показників спритності, швидкості, вибухової сили та гнучкості 

школярів різних медичних груп. Усі показники були подібні між собою тим, що 

зі зростанням рівня здоров’я школярів зростали й результати виконання вправ. 

Така закономірність слушна для дітей різної статі й усіх вікових груп. Проте 

було зафіксовано певні відмінності. 

Для визначення рівня розвитку спритності було застосовано три тестові 

вправи. Аналіз результатів складання тесту Копилова  дав змогу констатувати, 

що зі зростанням рівня здоров’я рівень розвитку спритності також зростав 

(р<0,05–0,001), а при його погіршенні у 15–16-річних школярок та 14- і 16-

річних школярів також мав тенденцію до погіршення. Винятком були лише 

результати 10-річних школярок, де в ПМГ вони були вищими (р<0,01), ніж 

результати в учениць ОМГ.  

Зміни результатів виконання вправи передачі та ловінні м’яча двома 

руками від стіни протягом 30 с мали своєрідну специфіку у школярів кожної 

медичної групи. Так, показники ОМГ поліпшувалися з 11 до 14 років із 

періодами пришвидшеного зростання (у дівчат у 12–13 років – 13,49%, р<0,05; 

у хлопців в 11–12 років 13,81%, р<0,01), які можна вважати сенситивними. З 

14-річного віку результати ОМГ мали тенденцію до погіршення. У школярів 

ПМГ  період поліпшення результатів почався і закінчився пізніше, ніж у їхніх 

однолітків з ОМГ (з пришвидшеннями у 12–13 років – 20,36%, р<0,001 та 14–

15 років – 16,02%, р<0,001 у дівчат та в 11–14 років від 6,61% до 13,01, р<0,01–

0,05 – у хлопців). У школярів СМГ поліпшення цих показників високими 

темпами (16,33%, р<0,001) спостерігалося у 13-14-річному віці у дівчат.  У 

хлопців з 11 до 16 років  покращення рівня спритності відбувалося середніми 

темпами у вигляді тенденції (зі щорічним збільшенням менше ніж 9,93%), що 

не підтвердилося статистично. Отже, можна прослідкувати тенденцію до 

пізнішого настання періодів пришвидшеного розвитку рухової функції у 

школярів зі зниженням рівня здоров’я. Оскільки максимальні темпи відзначено 
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в школярів ОМГ в 11–13 років, ПМГ – у 12–14 років, СМГ – у 12–13 (хлопці) та 

13–14 років (дівчата). Інтенсивність пришвидшеного розвитку в школярів СМГ 

була меншою (табл.2.7), ніж в інших  медичних групах школярів.  

Результати складання тесту Копилова у дівчат ОМГ з 10 до 14 років 

мали тенденцію до поліпшення, у віковому періоді 10–11 років зростання 

результатів було суттєвим (31,93%, р<0,01). У хлопців ОМГ простежували 

несуттєві (до 6,59%) поліпшення результатів у 10–13- та 14–15-річному віці. У 

той самий час у хлопців ПМГ з 10 до 16 років результати майже не змінилися, у 

дівчат ПМГ у 11–12 років було зафіксовано суттєве підвищення результатів у 

вправі на спритність рук (12,45%, р<0,05) та тенденція до поліпшення в 14–15 

років (9,34%). У дівчат СМГ після періоду суттєвого зростання результатів з 11 

до 12 років (24,91%, р<0,001) спостерігали погіршення показників. Однак 

згодом, у 14–15 років, рівень спритності знову стрімко поліпшувався (на 

16,13%, р=0,01). У хлопців СМГ, як і у дівчат СМГ, в 11–12 років спостерігали 

найвищі темпи зростання рівня спритності (14,31% р<0,05) і в 12–14 років 

також – незначне уповільнення темпів з тенденцією до подальшого щорічного 

поліпшення (8,15% і 6,44% відповідно). Отже, позитивні зміни прояву 

спритності рук у дітей обидвох статей і усіх трьох медичних груп у періоді 10–

12 років характеризувалася різними темпами зростання результатів. Надалі 

спостерігали суттєві розбіжності й у спрямованості змін показників ОМГ та 

СМГ: зокрема у школярів СМГ відбувалося зростання, а у школярів ОМГ – 

погіршення рівня спритності. Характерно, що періоди пришвидшеного 

розвитку спритності рук у школярів ПМГ та СМГ (11–12 років) спостерігалися 

на  1  рік пізніше, ніж у  школярів ОМГ  (10–11 років) (табл. 2.7).   

Отже, можемо констатувати, що зі зниженням рівня здоров’я відбувалося 

відставання термінів пришвидшеного розвитку спритності у школярів 

середнього шкільного віку. 

 

Таблиця 2.7 

Періоди пришвидшеного розвитку фізичних якостей 

школярів різних медичних груп 
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 –  високі темпи зростання; 
  

 –  помірно високі темпи приросту. 

Фізичні якості Вправи 
Вік, 

роки 

Дівчата Хлопці 

О
М

Г
 

П
М

Г
 

С
М

Г
 

О
М

Г
 

П
М

Г
 

С
М

Г
 

Спритність 

Тест Копилова 

«Десять вісімок» 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Кидки й ловіння 

м’яча двома 

руками від стіни 

упродовж 30 с, 

разів 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Швидкість 

10 згинань та 

розгинань рук в 

упорі від попе-

речини, с 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Вибухова сила 

Стрибок у 

довжину з місця, 

см 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Гнучкість 
Нахил  вправо 

(вліво), мм 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Примітки:        

 –      дуже високі темпи приросту рухових можливостей;  
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Передача і ловіння волейбольного м’яча 

біля стіни, рази впродовж 30 с 

Тест Копилова «Десять вісімок» 

Рис. 2.2. Вікові зміни результатів виконання вправ на спритність  

школярами різних медичних груп 

Результати школярів СМГ у виконанні проби Ромберга були суттєво 

нижчими від результатів школярів ПМГ, а останніх – від результатів школярів 

ОМГ.  З віком результати зростали в кожній віковій і медичній групі. Проте 

зміни у СМГ були незначними. У динаміці змін результатів здатності 

підтримувати рівновагу спостерігали два періоди підвищення рівня показників 

– 11–12 років у хлопців (13–14 років у дівчат) і 15–16 років. Проте достовірні 

прирости зафіксовано лише в поодиноких випадках: у 12–13-річних дівчат 

ОМГ (13,59%, р<0,05) та й у 11–12-річних хлопців СМГ (25,13%, р<0,05). 

При аналізі змін показників спритності, отриманих у двох вправах 

(«Десять вісімок» та передачі і ловінні м’яча) у кожній медичній групі були 

деякі закономірності. Так, у школярів ОМГ в обидвох вправах спритність 

поліпшувалася до 13-річного віку, а далі результати погіршувалися. У школярів 

ПМГ сприятливим періодом розвитку спритності (періодом максимальних та 

субмаксимальних темпів зростання) був вік 11–13 років. У школярів СМГ 
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періодом пришвидшених темпів розвитку був вік 13–16 років. Однак у 

школярів зі зниженим рівнем здоров’я темпи пришвидшеного розвитку 

спритності зміщувалися до кінця періоду середнього шкільного віку. Отож 

аналіз вікових змін відносних темпів зростання спритності засвідчив, що у 

школярів різних медичних груп вона є різною (див. табл. 2.7), що свідчить про 

важливість складання диференційованих програм занять для школярів різних 

медичних груп.  

Швидкість м’язів розгиначів рук збільшувалася зі зростанням рівня 

здоров’я (р<0,05–0,001), оскільки результати 10 розгинань рук в упорі від 

поперечини були суттєво вищими у школярів ОМГ, ніж у школярів СМГ. Проте 

варто зауважити, що кількість достовірних розбіжностей між учнями ОМГ та 

ПМГ була меншою, ніж ПМГ та СМГ і ОМГ та СМГ. Це свідчить про те, що 

рівень фізичної підготовленості школярів ПМГ майже не відрізняється від рівня 

розвитку фізичних якостей школярів ОМГ, що обґрунтовує можливість 

спільних занять представників цих груп.    

Зміни показників швидкісних якостей у школярів різних медичних груп 

і обидвох статей у 10–16 років загалом характеризували відносною 

стабільністю. Лише вік 11–12 років можна вважати помірно чутливим періодом 

до розвитку швидкості м’язів розгиначів рук у школярів середнього шкільного 

віку, оскільки у дівчат СМГ зростання показників становили 7,00% (р<0,01), 

тоді як порівняно найбільші зростання результатів у цій вправі в дівчат ОМГ та 

ПМГ, а також хлопців СМГ не перевищували 3% (коливалися в межах від 

1,94% до 2,67%).    

Вибухова сила. У дівчат і хлопців середнього шкільного віку 

спостерігали суттєве поліпшення показників з 10–12 до 15 років. Після чого 

темпи уповільнювалися, в окремих групах відбулося навіть невелике 

погіршення результатів. Порівняльний аналіз графіків вибухової сили ніг і 

тулуба у школярів різних медичних груп (рис. 2.4) показав, що в ОМГ після 

погіршення (до 11 років у хлопців і до 12 років у дівчат) спостерігали періоди 

суттєвого збільшення показників у дівчат у 12–13 років ( р<0,01) та 14–15 років 
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(р<0,01), хлопців 11–12 (р<0,01) та 13–14 років (р<0,01). У школярів ПМГ 

високими були зростання в 12–14 років (р<0,01-0,001). У школярів СМГ 

найвищі темпи зростання спостерігали в 11–13-річному віці (р<0,01–0,0001). 

 

Рис. 2.3. Вікові зміни результатів виконання вправ на швидкість  

школярами різних медичних груп 

 

Порівняння термінів пришвидшеного розвитку вибухової сили у 

школярів середнього шкільного віку (рис. 2.4) засвідчив, що у школярів із 

відхиленнями у стані здоров’я (СМГ) вони зосереджені в часі у віковому 

періоді 11–13 років, тоді як у практично здорових однолітків (ОМГ) періоди з 

достовірним поліпшенням результатів чергуються з періодами протилежного 

спрямування змін.   

Аналіз вікових змін відносних величин зростань показників вибухової 

сили засвідчив, що в школярів ОМГ вони інтенсивніші та триваліші, ніж в 

однолітків з ПМГ та СМГ. 
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Рис. 2.4. Вікові зміни результатів виконання вправ на вибухову силу  

школярами різних медичних груп 

 

Гнучкість визначали на підставі обчислення середнього значення двох 

нахилів (вправо та вліво). Середній результат двох нахилів тулуба (вправо і 

вліво) був достовірно вищим у школярів із вищими показниками здоров’я. 

Імовірно, що причиною розбіжностей слугували різні обсяги РА школярів 

різних медичних груп, які відобразилися на результатах складання усіх 

нормативів фізичної підготовленості.   

Аналіз абсолютних величин середніх значень двох спроб виконання 

вправи засвідчив, що з віком дітей спостерігалася тенденція до зниження 

результатів, наприклад, дівчат ОМГ з 220,09 мм у 10 років до 216,44 мм у 15 

років (у 15–16 років результати суттєво поліпшилися до 226,72 мм); ПМГ з 

194,64 мм до 166,99 мм, СМГ з 181,74 мм в 10 до 163,82 мм в 16 років. 

Очевидно, що це пояснюється інволютивними змінами в будові хребта з віком. 

Серед хлопців негативними змінами результатів відзначилися лише СМГ (з 

194,31 мм до 157,56 мм), тоді як результати школярів ОМГ та ПМГ 

хвилеподібно зростали  (відповідно з 182,08 до 235,37 мм і з 170,53 мм до 

184,62 мм). Отож у школярів обидвох статей ОМГ та хлопців ПМГ при 
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порівняно вищих вихідних результатах гнучкості впродовж років навчання у 

середній школі спостерігалося підвищення результатів, тоді як у дітей СМГ 

крива змін результатів мала низхідний характер, що свідчить про негативні 

зміни показників гнучкості у школярів з низьким рівнем здоров’я. 

Аналіз кривих змін показників гнучкості (рухливості хребта – рис. 2.5) 

дозволив встановити відмінності у школярів різних медичних груп. Середні 

результати нахилів (вправо і вліво) у школярів ОМГ у віковому періоді 10–16 

років нерівномірно, проте зростали. У школярів ПМГ коливання були не 

такими значними і мали різноспрямовану динаміку у дівчат і хлопців. У 

школярів СМГ показники гнучкості суттєво погіршувалися (особливо 

швидкими були темпи погіршення в 11–12 років у дівчат 19,39% р=0,05 і 10–11 

років у хлопців 41,56% р<0,05). З настанням пубертатного періоду зниження 

гнучкості в школярів із відхиленнями у стані здоров’я були особливо 

значущими. У 14–15-річному віці у школярів СМГ спостерігали суттєве 

зростання результатів (15,42%, р=0,07 у дівчат і 21,69%, р<0,01 у хлопців). 

Порівняно найвищими були темпи зростання результатів нахилів 

школярів: дівчат ОМГ 15-16 років (4,53%), ПМГ 13–14 (3,80%), СМГ 14–15 

(21,69%, р<0,01), хлопців ОМГ 14–16 років (15,92% і 8,58%, відповідно, 

р<0,01), ПМГ 15–16 років (8,72%), СМГ 14–15 років (15,42%, р=0,07). Високі 

темпи зростання показників гнучкості у 13–16 років можна пояснити 

зростанням сили відповідних м’язових груп. Узагальнення результатів 

показало, що тривалість періодів пришвидшених зростань гнучкості у школярів 

СМГ була меншою, ніж у школярів ОМГ. У цій вправі також підтвердилася 

тенденція до зміщення періодів пришвидшеного розвитку фізичних якостей у 

школярів із зниженим рівнем здоров’я (табл. 2.7). 

Загалом найбільша  кількість періодів із високими темпами розвитку 

фізичних якостей була у віці 11-13 років, що, імовірно, обумовлюється 

настанням пубертату. Відомо, що на початку періоду статевого дозрівання 

відбувається потужний гормональний викид, що впливає на діяльність 

функціональних систем організму. 
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Рис. 2.5. Вікові зміни результатів виконання вправ на гнучкість  

школярами різних медичних груп 

 

 Цілком закономірно, що отримані нами дані частково збігаються з тими, 

що є в спеціальній літературі, водночас частково відрізняються від наявних 

щодо тривалості періодів стрімкого розвитку фізичних якостей у школярів. 

Поясненням цього феномену можуть слугувати різні умови дослідження, 

насамперед, вправи, що застосовувалися. Можна припустити, що розподіл 

усього контингенту школярів на групи, залежно від рівня здоров’я (медичної 

групи), так само позначився на розбіжності даних. Специфіка вікового періоду, 

обраного для цього дослідження (пубертатний період, для якого характерне 

посилення гетерохронії та дисгармонії у розвитку органів і систем на 

морфологічному та функціональному рівнях), а також, можливо, більш ранній 

початок статевого дозрівання сучасних школярів також могли зумовити 

розбіжності в результатах дослідження. Інша причина розбіжностей може 

полягати в тому, що методика А. А. Гужаловського, розроблена й застосована в 

умовах 10 років навчання у школі, може бути причиною зміщення в умовах 
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скороченого вікового діапазону досліджуваних дітей (10–16 років). Отримані 

результати зумовлюють необхідність продовження досліджень у цій сфері.  

Важливе значення у цьому питанні, на нашу думку, має та обставина, що 

відмінності під час настання і  завершення періодів максимальних темпів 

розвитку фізичних якостей у школярів різних медичних груп існують. Для 

уточнення результатів, доцільно було б провести такі дослідження з залученням 

школярів усіх вікових груп. 

Показники силової витривалості школярів різних медичних груп. У 

хлопців у середньому шкільному віці спостерігали уповільнення темпів 

зростання загальної витривалості, а у дівчат після 14 років – суттєве погіршення, 

тому ми пропонували оцінювати рівень розвитку не аеробної, а силової 

витривалості школярів. 

Результати школярів ОМГ під час виконання вправи піднімання тулуба в 

сід впродовж 30 с свідчили про суттєве зниження силової витривалості м’язів 

живота з віком в 11–13 років. Особливо різке зниження спостерігали в 14–15 

років (67,91% – у дівчат , р<0,000) і 36,46% – у хлопців , р<0,001). У хлопців  і 

дівчат  ПМГ у цей віковий період також відбулося деяке зниження показників, 

проте не таке суттєве (18,19% та 2,43% відповідно), тому з 10-ти до 16-ти років 

результати майже не змінилися. Показники дітей СМГ (рис. 2.6, табл. 2.8) 

зростали з кожним роком навчання і найвищими були прирости в 14–15 років 

(13,14% і 5,78% відповідно, р>0,05).  

Аналіз відносних приростів результатів виконання вправи засвідчив, що в 

дівчат ОМГ темпи пришвидшеного розвитку силової витривалості м’язів 

живота припадали на 11–13 років. У ПМГ період був коротшим і наставав у 14–

15 років, тобто пізніше від ОМГ. У СМГ пришвидшеними темпами відрізнявся 

вік 14–15 років. У хлопців спостерігали подібні тенденції, проте не так чітко, як 

у дівчат. Отже, у цій вправі, особливо яскраво в дівчат, зафіксовано тенденцію 

до відставання періодів пришвидшеного розвитку фізичних якостей зі 

зниженням рівня здоров’я. 
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Рис. 2.6. Зміни результатів виконання вправи на силову витривалість м’язів 

черевного преса  (у підніманні тулуба в сід впродовж 30 с)  

школярами різних медичних груп 

 

Косі м’язи живота разом з м’язами попереку беруть участь у різних 

побутових рухах, з нахилами і поворотами тулуба. Міцний м’язовий корсет дає 

змогу зберігати здоровий хребет і гарну поставу. Косі м’язи, разом з прямими 

м’язами живота, формуючи красиву і струнку талію, надають статурі 

спортивного вигляду. Тому наступна вправа, яку застосовували для визначення 

рівня силової витривалості м’язів живота, це піднімання тулуба протягом 30 с. 

Виконували її з вихідного положення лежачи на гімнастичному маті на правому 

(лівому) боці, ноги – зігнуті в колінних та кульшових суглобах під кутом 90 і 

зафіксовані (під нижньою поперечиною шведської стінки), права (ліва) рука 

зігнута (долоня на грудині), ліва (права) рука – за головою. Зараховували 

кількість піднімань тулуба у двох спробах (правим і лівим боком через 2 хв 

відпочинку), при яких амплітуда руху (плечового суглобу) становила 45 (15–

20 см).  

Таблиця 2.8 

Періоди пришвидшеного розвитку силової витривалості м’язів живота 
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школярів різних медичних груп 

 

 – високі темпи приросту; 
 

  –    помірно високі темпи приросту. 

 

Аналіз отриманих даних показав, що в дівчат спостерігали більшу 

кількість достовірних розбіжностей у результатах виконання вправи піднімання 

тулуба в сторону аніж у хлопців, що свідчить про важливість урахування 

відмінностей у рівнях підготовленості дівчат  різних медичних груп під час 

спільних занять із ФВ. В усіх вікових групах показники сили м’язів тулуба 

дітей СМГ були більшими від показників дітей ОМГ. Винятком є результати 

ОМГ та СМГ в 10 років у дівчат  та в 15 років між ПМГ та СМГ.  

Протягом періоду 10–14 років результати школярок ОМГ були вищими, 

ніж у ПМГ та СМГ. У 15 років результати дівчат ОМГ суттєво погіршилися 

(38,41% р<0,001), а в СМГ – дещо поліпшилися і тому були подібними до 

результатів дівчат  ОМГ і ПМГ. У 16 років в ОМГ поліпшення було меншим 

(20,37%, р=0,05), ніж у СМГ (47,07% р<0,05). Отож розбіжності в результатах 

дівчат ОМГ та СМГ залишилися достовірними (р<0,05). Однак характерною 

особливістю в динаміці показників сили м’язів черевного преса в дітей були 

Фізичні якості Вправи 
Вік, 

роки 

Дівчата Хлопці 

ОМГ ПМГ СМГ ОМГ ПМГ СМГ 

Силова 

витривалість 

м’язів живота 

Піднімання 

тулуба в  

сід, 

упродовж 

30 с, рази 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Силова 

витривалість 

косих м’язів 

живота 

Піднімання  

тулуба 

лежачи на 

правому / 

лівому боці, 

рази 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Примітка. 

 – дуже високі темпи зростання рухових можливостей; 
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протилежно спрямовані зміни в 14–15 і 15–16 років дівчат ОМГ та СМГ 

(рис. 2.7). У хлопців  ОМГ у цей віковий період також було суттєве погіршення 

показників, цей період був довшим: тривав з 14-ти до 16-ти років (24,95%, 

р<0,05 та 34,25%, р<0,05). Показники хлопців  ПМГ та СМГ суттєво 

поліпшувалися (14,93%, р<0,05; 34,06%, р=0,001).  

 

Рис. 2.7. Зміни результатів виконання вправи на силову витривалість м’язів 

черевного преса  (піднімання тулуба в сторону впродовж 30 с)  

школярами різних медичних груп 

 

Аналіз відносних величин зростань показав суттєві розбіжності в термінах, 

тривалості та інтенсивності періодів пришвидшеного розвитку силової 

витривалості м’язів тулуба у представників різних вікових, статевих і медичних 

груп. Спільною тенденцією було те, що сприятливим періодом у школярів ПМГ 

та СМГ обидвох статей виявився період 14–15 років.  

Узагальнення даних, отриманих у результаті проведеного дослідження, 

дає можливість стверджувати, що періоди пришвидшеного розвитку тієї самої 

фізичної якості, визначені за результатами виконання різних вправ не збігалися, 

що підтверджує думку (Б. А. Никитюк, 2008). Спостерігали деякі відмінності 

від установлених раніше результатів (А. А. Гужаловский, 1978, 1979; 
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С. П. Левушкин, 2006 та ін.) щодо настання й тривалості періодів 

максимальних і високих темпів розвитку фізичних якостей. Це відображає 

діалектичну складність явища чергування різних етапів у житті людини і 

нестачу знань у цій галузі. Проте ми виявили спільні для обидвох вправ періоди 

пришвидшених темпів розвитку силової витривалості м’язів черевного пресу. 

Так, cилова витривалість м’язів живота найкраще розвиватиметься у школярів 

ОМГ 10–12 років, ПМГ 11–12(13) та 14–16 років, СМГ та 14–16 років, у дівчат 

ще й у 11–12 років.  

Зміни показників силової витривалості м’язів рук школярів різних 

медичних груп. Результати школярів ОМГ середнього шкільного віку під час 

розгинання рук в упорі ззаду на лаві впродовж 20 с виявилися суттєво вищими 

від показників учнів ПМГ (р<0,05–0,001) і ще вищими, ніж у школярів СМГ. 

Зміни результатів розгинання рук в упорі ззаду на лаві в більшості 

статево-вікових груп (рис. 2.8) характеризувалися погіршенням показників у 

першій половині середнього шкільного віку і тенденцією до зростання рівня – у 

другій. Незначні відмінності стосувалися величин змін показників у дівчат 

ПМГ 12–13 років, зростання яких були не достовірними, але близькими до 

цього, а також хлопців ОМГ в 13–14 років, ПМГ в 14–15 років, у яких, навпаки, 

відбулися достовірні зміни.  

Аналіз відносних приростів (табл. 2.9) результатів розгинання рук в упорі 

ззаду впродовж 20 с засвідчив суттєву різницю в термінах настання 

максимальних темпів зростання у школярів різних медичних груп. У періодах 

пришвидшених темпів розвитку дівчат і хлопців різних медичних груп 

спостерігали гетерохронність, а також розбіжності в потужності темпів 

приростів. Зі зниженням рівня здоров’я скорочувалася тривалість цих періодів. 

Результати школярів під час виконання вправи розведення рук з 

гантелями у нахилі також суттєво відрізнялися у представників різних 

медичних груп. У дівчат  суттєві розбіжності спостерігали у віковий період з 

11-ти до 15-ти років, при цьому особливо великою була різниця в 13 років. У 



111 
 

хлопців було зафіксовано відставання результатів СМГ від ПМГ, а ПМГ від 

ОМГ у двох вікових періодах – в 11–12 і 14–15 років.  

                     

Рис. 2.8. Зміни результатів виконання вправи на силову витривалість рук  

(розгинання рук в упорі ззаду на лаві) школярами різних медичних груп 

 

З 10-ти до 15-ти років у дівчат ОМГ спостерігалася тенденція до 

погіршення результатів розведення гантелей із пришвидшенням темпів  у 13–14 

років (28,38% р<0,01). У дівчат і хлопців СМГ в 14–15, а в дівчат ще й до 16 

років зафіксовано неочікуване поліпшення результатів, тоді як у решти 

школярів із 14-річного віку погіршувалися показники (рис.2.9). Характерно, що 

на результати виконання вправи не вплинуло збільшення ваги гантелей у 13 

років (з 3-х до 5-ти кг), що обґрунтовує можливість застосування різної ваги 

предметів у тестуванні учнів різних вікових груп (у школярів 5–7 класів – 

масою 3 кг, 8–9 класів – 5 кг). 

Пришвидшеними темпами зростання силової витривалості рук 

характеризувалися періоди 12–13 років в ОМГ (22,72% р<0,01), 13–14 років 

ПМГ (11,75% р=0,06), 14–15  років СМГ (29,93% р<0,05) серед дівчат і 10–11 

років ОМГ (27,79% р<0,05), 11–12 та 13–14 років ПМГ (17,15% р<0,01 і 14,79% 

р<0,01), 11–12 років (28,51% р=0,05) та 14–15 років (36,20% р<0,01) серед 
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хлопців. Отже, можна виокремити три різні вікові періоди, які чутливі до 

педагогічних впливів, для розвитку сили у школярів різних медичних груп: 12–

13 років – в ОМГ, 13–14 років – у ПМГ  та вік 14–15 років для дітей СМГ. Отож 

підтвердилася тенденція до зміщення на 1–2 роки періодів пришвидшених 

темпів розвитку рухових якостей зі зниженням рівня здоров’я (рис. 2.9). 

Відносні прирости також підтвердили таку тенденцію. 

 

Таблиця 2.9 

Періоди пришвидшеного розвитку силової витривалості рук 

школярів різних медичних груп 

 

 – високі темпи приросту 
 

 –   помірно високі темпи приросту 

 

Під час дослідження ми встановили загальні для двох вправ періоди 

пришвидшених темпів розвитку силової витривалості м’язів рук. Так,  

періодом, сприятливим для цілеспрямованого розвитку силової витривалості 

рук, можна вважати в дівчат ОМГ – 12–13 років, ПМГ – (12)13–14, СМГ 14–15 

років; хлопців ОМГ 10–11 та 13–14 років, ПМГ – 11–12 13–15 років, СМГ – 12–

13 і 14–15 років.  

Фізичні якості Вправи 
Вік, 

роки 

Дівчата Хлопці 

ОМГ ПМГ СМГ ОМГ ПМГ СМГ 

Силова 

витривалість 

рук 

Розгинання 

рук в упорі 

ззаду 

впродовж 20 

с 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Силова 

витривалість 

рук і верхньої 

частини спини 

Розведення 

рук з 

гантелями 

(5–7 класів – 

3 кг, 8,9 

класів – 5 кг) 

у нахилі, 

рази 

10–11       

11–12       

12–13       

13–14       

14–15       

15–16       

Примітка. 

 –  дуже високі темпи приростів рухових можливостей  
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                         Рис. 2.9. 

Зміни результатів виконання вправи на силову витривалість рук і верхньої 

частини спини (розведення рук з гантелями при нахилі) 

школярами різних медичних груп 

 

Загальні зміни показників силової витривалості (усіх основних м’язових 

груп) відрізнялися у школярів різних медичних груп (рис. 2.10). Результати  

школярів ОМГ незначно коливалися в межах від 19 до 22 разів. Показники 

школярів ОМГ після періоду (без суттєвих змін на початку періоду), який 

вивчали, повільно зростали, досягнувши максимуму в 13–14 років, після чого 

швидко, а потім повільніше спадали до нижчих, ніж на початку величин.  

У ПМГ рівень силової витривалості з 11 років поступово рівномірно 

зростав, лише після 15 років спостерігалося деяке зниження його рівня. У 

результаті протягом усього періоду середнього шкільного віку темпи 

поліпшення результатів школярів ПМГ були найвищими, порівняно і СМГ 

(1,53 раза на противагу 0,65 раза).  

У СМГ (див. рис.2.10) крива мала три періоди погіршення (10–12, 13–14 

та 15–16 років) та два різкі зростання результатів (12–13 та 14–15 років). 

рази 
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Коливання кривої змін показників, що спостерігали у СМГ пояснюється 

(С. П. Левушкин, 2005) перемінним «успіхом» у конкуруванні двох чинників: 

генотипу та процесів адаптації. У підсумку рівень силової витривалості учнів, 

скерованих до СМГ, у віковому періоді з 10 до 16 років усе ж таки зріс. Періоди 

пришвидшення темпів зростання у 12–13 та 14–15 років можна вважати 

чутливими для розвитку силової витривалості школярів СМГ.  

 

Рис. 2.10. Зміни показників силової витривалості   

школярів різних медичних груп 

 

Порівняння змін показників силової витривалості школярів різних 

медичних груп із диференціацією за статтю також дало змогу встановити 

особливості, характерні для школярів різної статі різних медичних груп. Як 

показав аналіз даних (рис. 2.11), періоди пришвидшеного розвитку (і періоди зі 

зворотною динамікою також) починалися в ОМГ раніше, ніж у ПМГ (в ПМГ 

раніше, ніж в СМГ), у дівчат раніше, ніж у хлопців. У дівчат ОМГ період, що 

відзначався пришвидшеними темпами удосконалення силової витривалості 

спостерігався в 12-13 років, у хлопців – на рік пізніше, суттєве погіршення 

показників силової витривалості у дівчат відбувалося раніше (з 13 років), ніж у 

хлопців (з 14 років).  

У дівчат ПМГ зростання показників силової витривалості зафіксовано на 

рік пізніше, ніж в ОМГ і було значно меншим, ніж в ОМГ. Погіршення в дівчат 

ПМГ відбувається з 14 років, отже, на рік раніше, ніж у хлопців (з 15 років). 

рази 
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дівчата                                                                      хлопці 

Рис. 2.11. Зміни показників силової витривалості  

школярів різних медичних груп 

У дівчат і хлопців СМГ показники силової витривалості погіршувалися 

до 12 років, далі спостерігали два «скачки» результатів – у 13 і в 15 років (у 

хлопців – виразніші, ніж у дівчат). Період пришвидшеного розвитку силової 

витривалості в школярів СМГ (у дівчат і хлопців) спостерігався в 14–15 років. 

Інакше кажучи, у дівчат СМГ його терміни відставали, порівняно з ПМГ, на рік 

і на 2 роки, порівняно з ОМГ. У хлопців СМГ відставання періодів 

пришвидшеного розвитку силової витривалості відбувалося на рік пізніше, ніж 

в ОМГ, проте одночасно з ПМГ.  

 

2.4. Порівняльна характеристика показників психічного стану  

Властивості нервової системи школярів.  Аналіз середніх значень 

теппінг-тесту показав, що діти середнього шкільного віку мають середньо-

слабку нервову систему. Тому порівняймо співвідношення кількості школярів 

із різними типами нервової системи в різних медичних групах. 

Аналіз результатів показав, що в школярів ОМГ приблизно однаково 

часто траплялися усі типи нервової системи з тенденцією до переважання 
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школярів зі сильною (середньою – у дівчат) нервовою системою (рис. 2.12). 

Отож кількість школярів зі слабкою нервовою системою серед ОМГ була 

найменшою – 12,20–15,38%, тоді як зі сильною і середньою становила 18,90–

28,40%, що практично відповідало показниками інших медичних груп. Проте 

окремі міжгрупові відмінності підтверджено статистично; так, кількість 

школярок із середньою силою нервової системи ОМГ була більшою (на 16,20% 

р<0,05), ніж зі слабкою. 

Кількість школярів із сильною нервовою системою була однаковою в усіх 

підгрупах дітей (18,90–27,17%). Проте у середовищі школярів СМГ 

спостерігалося переважання кількості школярів зі слабкою нервовою системою, 

яка свідчить про невисокий рівень працездатності нервових клітин і нервової 

системи загалом. Практично в усіх випадках міжгрупові різниці відсотків 

підтвердилися статистично (р<0,05), окрім розбіжностей порівняно з 

показниками дівчат СМГ з ПМГ (р>0,05). Навіть якщо об’єднати школярів зі 

слабкою і середньослабкою нервовою системою (ці рівні вважають варіаціями 

одного ступеня нервової системи в результаті повторюваного впливу свідомого 

виховання і самовиховання школярів) у різних медичних групах, то  кількість 

школярів зі слабкою нервовою системою переважала б у школярів СМГ, не 

звертаючи уваги на те, що в СМГ кількість школярів зі середньослабкою 

нервовою системою була дещо меншою, ніж у інших групах. Тобто можна 

стверджувати, що, імовірно, між приналежністю до медичної групи і 

властивостями нервової системи існує деякий взаємозв’язок. Невисокий рівень 

працездатності нервової системи, імовірно, може впливати на обсяг добової РА 

школярів СМГ. 
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Рис. 2.12. Типи нервової системи у школярів різних медичних груп (%) 

 

Якщо детально розглянути поведінку школярів зі слабкою нервовою 

системою в навчальному процесі, то можна виявити низку цікавих 

закономірностей. Оскільки серед школярів СМГ переважають особи зі слабкою 

нервовою системою, то своєрідні риси, притаманні особам із таким типом 

нервової системи, будуть характерними рисами психологічного «портрета» 

школярів СМГ. В осіб зі слабкою нервовою системою швидше утворюються 

умовні рефлекси. Вони легше навчаються, швидше схоплюють, що 

пояснюється високою динамічністю збуджувального процесу. Логічно 

оформлений, пов’язаний загальною думкою навчальний матеріал учні зі 

слабкою нервовою системою засвоюють краще, тоді як школярі зі сильною 

нервовою системою мають перевагу в запам’ятовуванні великих обсягів 

інформації, малопридатних для смислової обробки. У осіб зі слабкою нервовою 

системою швидкість перебору варіантів розв’язання задачі в одиницю часу 

вища. Такі учні швидше пристосовуються, акліматизуються. Схильність до 

продовження освіти також більшою мірою мають особи зі слабкою нервовою 

системою. 

% 
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Школярі зі слабкою нервовою системою відразу включаються в 

навчальний процес. При тривалій напруженій роботі вони починають 

допускати помилки і швидко втомлюються. Наприклад, у молодших підлітків 

це виражається в руховій активності, пустощах на уроці, якщо їм через 5–8 хв 

не міняти форму завдань. Висока витривалість і працездатність сильної 

нервової системи затьмарюється тривалим періодом впрацьовування.  

Учневі з сильною нервовою системою завдання потрібно подавати від 

простих до складних, перед школярами зі слабкою нервовою системою 

завдання треба ставити в зворотному порядку (від складного до простого). 

Учні зі слабкою нервовою системою починають працювати швидко, 

також швидко вичерпують свої енергетичні резерви і тому продовжують 

працювати витратно. Якщо учнів зі слабкою нервовою системою залякати 

складністю або обсягом майбутніх робіт, то вони можуть «випрацювати» свій 

ресурс психологічно або морально ще до початку реальної діяльності 

(заздалегідь прокрутивши в голові майбутнє випробування). Тому в умовах 

нагнітання ситуації перед підсумковою контрольною чи іспитом школярі зі 

слабкою нервовою системою справляються з контрольною чи іспитом гірше, 

ніж вони здатні навчатися впродовж року.  

Тоді як школярі з сильною нервовою системою, вчасно організовані 

негативним підкріпленням, можуть показувати до моменту контролю просто 

феноменальні результати, учні зі слабкою нервовою системою не переносять 

публічних форм осуду, важко переживають погані оцінки, не можуть 

продовжувати роботу, йдуть у деструктивну активність, демонстративно 

саботують накази, збирають образу чи злість, зриваються. 

Аналіз результатів дав змогу з’ясувати, що в показниках мотивованості 

класу на досягнення успіху в діяльності приблизно половина груп школярів 

дали позитивні відповіді, приблизно стільки ж – негативні. Лише деякі групи 

школярів – 10-річні хлопці (з ОМГ та СМГ) – вважають свій клас позитивно 

мотивованим. Переважання високих оцінок ступеня мотивованості класів 

обстежених школярів створює позитивні передумови залучення до спільної 
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діяльності. Величини показників мотивованості свідчать, що школярі СМГ не 

мають відмінностей  від школярів ОМГ та ПМГ, оскільки міжгрупові 

відмінності не досягали статистичної значущості.  

Найсуттєвішою відмінністю (рис. 2.13) між СМГ та іншими групами 

школярів було те що у СМГ (і в дівчат, і в хлопців) у невеликій кількості, проте 

усе ж наявні (2,63% і 4,17% відповідно) відповіді про негативну мотивованість 

класу на досягнення спільної мети, а кількість тих школярів, які переконані у 

слабкій мотивованості їхнього класу є дещо більша у групі дівчат, ніж в інших 

групах (р>0,05). Це є свідченням невпевненості у потенціях чи резервах класу, 

можливо проявом деякого негативізму в ставленні школярів СМГ до 

однокласників, існуванням психоемоційного «розриву» між дітьми різних 

медичних груп. Можливо це пояснюється невпевненістю у собі, заниженою 

самооцінкою, що часто трапляється серед школярів СМГ і спричинено 

безпорадністю (learned helplessness).   

Навчальна група є соціальним мікросередовищем дитини. Перебуваючи в 

групі, дитина об’єктивно змушена дотримуватися її норм, вимог. В умовах 

дитячої групи створюється ситуація набуття соціального досвіду, це арена 

самоствердження та самовираження. Тільки в класі, що знаходиться на 

достатньо високому рівні згуртованості, створюють сприятливі умови для 

розвитку особистості.  

Аналіз відсотків школярів із різним ступенем мотивованості підтвердив, 

що кількість переконаних у недостатній мотивованості свого класу переважала 

в усіх медичних і статевих групах школярів (окрім дівчат ОМГ). Тобто 

міжособистісні стосунки учнів у класі, його психологічний клімат, ступені 

довіри між учнями класу та узгодженості їхніх дій справді є посередніми і 

потребують удосконалення, а також варто створити умови для розкриття 

творчого потенціалу кожного учня класу. Спільні заняття школярів різних 

медичних груп, імовірно, сприятимуть налагодженню позитивної психологічної 

атмосфери в класі. Дещо (р>0,05) відставала кількість школярів, які вважали 

свій клас достатньо мотивованим на успіх; а кількість тих, які допускали, що 
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їхній клас слабко мотивований до перемоги була ще меншою (у хлопців ОМГ 

різниця підтвердилася статистично р<0,05). Ще меншою була кількість 

школярів, які вважали свій клас позитивно мотивованим. Негативні та слабкі 

оцінки ступеня мотивованості класу на успіх надавали дуже рідко (менше ніж 

6,6%). 

 

Рис. 2.13. Ступінь мотивованості учнів класу  

на досягнення успіху в будь-якій діяльності (%) 

Чіткої тенденції у змінах з віком не спостерігалося. Отож, суттєвих 

відмінностей у суб’єктивному оцінюванні ступеня мотивованості на успіх у 

школярів різних медичних груп не було; проте серед СМГ існував дещо 

більший відсоток школярів, що сумнівалися в можливостях класу. Тому 

потрібно проводити додаткові дослідження психоемоційної сфери школярів 

різних медичних груп і враховувати цю обставину під час проведення спільних 

уроків ФК для школярів усіх трьох медичних груп.   

Результати наступного опитування підтвердили отримані раніше 

результати. Аналіз індексів групової згуртованості школярів (рис. 2.14) 

% 
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показав, що кожен другий школяр вважав ступінь згуртованості свого класу 

середнім (54,06%). Приблизно однакова кількість учнів середнього шкільного 

віку вважають свій клас високозгуртованим (18,21%), з вищим за середній 

(11,22%) та нижчим за середній (16,44%) ступенями згуртованості. Жоден із 

респондентів не вважав згуртованість свого класу низькою.   

 

 

Рис.2.14. Рівні згуртованості учнів (%, n=1417) 

 

Аналіз даних з урахуванням медичної групи до якої скеровані учні 

(рис. 2.15), показав, що  існують розбіжності між думками школярів. Так, учні 

ОМГ вважають ступінь згуртованості середнім, вищим за середній і високим. 

Середні значення свідчать, що школярі ОМГ у середньому присвоїли 

згуртованості свого класу вищий за середній рівень.  

Більшість школярів ПМГ вважають свій клас середньозгуртованим 

(77,5% дівчат та 76,7% хлопців), ще кожен п’ятий учень (200,6% дівчат і 23,0% 

хлопців) вважає ступінь згуртованості класу нижчим за середній рівень. Тобто 

здебільшого це середній рівень згуртованості, що на один щабель нижче від 

оцінок, виставлених школярами ОМГ.  
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Рис. 2.15. Рівні згуртованості учнів у класі  

 на думку школярів різних медичних груп 

 

Школярі, скеровані до СМГ, вважають рівень згуртованості класу ще 

нижчим. Невелика кількість (20,3% дівчат та 11,9% хлопців) вважають його 

нижчим за середній, приблизно однакова частина (30–40%) – середнім і 

високим. Зауважимо, що майже ніхто не вважає згуртованість класу вищою від 

середньої. Проте середні значення свідчать про середній рівень у більшості 

вікових груп дівчат і вищий за середній – у середовищі хлопців.  

Отже, простежуємо тенденцію до погіршення оцінювання згуртованості 

класу школярами зі збільшенням відхилень у стані здоров’я. Імовірно, що 

причина полягає у відчутті відчуження школярами з порушеннями у стані 

здоров’я. Допомогти налагодити співпрацю і співпереживання можуть спільні 

уроки школярів із відхиленнями у стані здоров’я з практично здоровими 

однолітками. Спільна діяльність слугує згуртовувальним чинником розвитку 

дитячої групи. У дитячій групі усі види діяльності повинні формувати гуманні 

принципи і дух взаємопідтримки, взаємодопомоги, підпорядкованості. 

Аналіз показників тривожності засвідчив, що результати відповідей 

школярів середнього шкільного віку за  субшкалою «ситуативна тривожність» 
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були нижчими, ніж «особистісна тривожність». Так, величини ситуативної 

тривожності дали змогу характеризувати її рівень як низький (в окремих 

випадках – як нижню межу помірного рівня), тоді як рівень особистісної 

тривожності оцінювали як високий (верхня межа помірної). Високий рівень 

особистісної тривожності, на нашу думку, можна пояснити 

психофункціональними змінами в підлітковому віці. Риса ситуативної 

тривожності, як реакція на стресову ситуацію, менш характерна для школярів 

середнього шкільного віку, ніж особистісна схильність школярів СМГ до 

тривоги.  

Тривожність як риса особистості – це низька межа для виникнення 

тривоги, схильність до частих та інтенсивних переживань тривоги. Це 

схильність сприймати багато ситуацій як загрозливі, у тому числі й ті, які 

такими не є. Тривожній людині притаманні такі риси як невпевненість у собі, 

низька самооцінка, нерішучість, погане саморозуміння. Тривогу 

супроводжують страхи, сумніви, побоювання, її спричиняють нові ситуації з 

елементами невизначеності, неясності, ситуації, що не піддаються контролю, 

впорядкуванню та плануванню, швидкоплинні ситуації. Також викликають 

тривогу ситуації, що потребують великої особистої відповідальності, і 

конфліктні ситуації. Психологічні причини високого рівня особистісної 

тривожності можуть бути спричинені внутрішнім конфліктом, пов’язаним із 

неадекватним рівнем домагань; недостатнім обґрунтуванням мети; передчуттям 

об’єктивних труднощів. 

Висока тривожність негативно дезорганізувально впливає на результати 

будь-якої діяльності школярів. Тоді як діти з нормальним рівнем тривожності 

адекватно реагують на успіх і невдачу у своїй діяльності, тривожні діти дуже 

чутливі до своїх невдач і гостро реагують на них. Дитина, що відчуває 

занепокоєння, значно більше залежить від інших людей, від їх ставлення і 

турботи, що призводить до порушень у психологічному здоров’ї. Тому 

зниження рівня тривожності є однією з актуальних проблем.  
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Аналіз та узагальнення величин середніх значень  отриманих показників 

свідчили про те, що здебільшого не було відмінностей між школярами ОМГ, 

ПМГ та СМГ за рівнем тривожності. Окремі випадки (дівчата 13 років – 

особистісна тривожність та 14 років – ситуативна тривожність) вказували на те, 

що зі зниженням рівня здоров’я ступінь тривожності зростав (р<0,05–0,01). 

У показниках рівня ситуативної тривожності (рис. 2.16) спостерігали 

відмінності між різними медичними групами. В ОМГ кількість дівчат із 

низьким рівнем тривожності була більшою (на 25,35%, р<0,01), ніж кількість 

школярок із середнім рівнем тривожності; така ж особливість була і в хлопців 

(21,43%, р<0,01). Ще більшою була різниця в кількості школярів із низьким і 

середнім рівнем ситуативної тривожності у ПМГ (52,17% і 29,36%, р<0,001). У 

СМГ кількість школярів із низьким, середнім і високим рівнями тривожності 

була приблизно однаковою. Оскільки кількість школярів із середнім рівнем 

тривожності була приблизно однаковою в усіх медичних групах, то кількість 

школярів СМГ з високим рівнем ситуативної тривожності була суттєво 

більшою, ніж серед школярів ОМГ (30,10% і 22,44% р<0,001) і ПМГ (27,16% та 

23,12%, р<0,001). У середовищі СМГ суттєво більше осіб із високим рівнем 

ситуативної тривожності, ніж в ОМГ та ПМГ. Школярів із низьким рівнем 

ситуативної тривожності трохи більше серед ПМГ. 

 

Рис. 2.16. Рівень ситуативної тривожності школярів різних медичних груп 



125 
 

Серед школярів середнього шкільного віку (рис. 2.17) осіб із високим 

рівнем особистісної тривожності було найбільше – понад половину (47,22–

74,36%). У показниках рівня особистісної  тривожності спостерігали її 

зростання зі зниженням міцності здоров’я, оскільки кількість школярів з 

високим рівнем тривожності збільшувалася від ОМГ до ПМГ (на 13,28% та 

11,66%) і до СМГ (8,38% та 6,20%). Отже, різниця  між показниками ОМГ та 

СМГ підтвердилася статистично (21,66% та 17,86%, р<0,01 та р<0,05). Щодо 

статевих відмінностей, то варто зауважити, що в усіх трьох підгрупах серед 

хлопців менше осіб із високим рівнем тривожності, ніж серед дівчат, що, 

імовірно, пов’язано з психофізіологічними особливостями розвитку дітей різної 

статі. Щодо відмінностей між медичним групами, то кількість школярів із 

низьким рівнем особистісної тривожності була найбільшою серед школярів 

ОМГ. Отож, нашими дослідженнями було встановлено велику кількість 

школярів із високим рівнем особистісної тривожності серед усіх медичних 

груп, проте серед СМГ їхня кількість була більшою, аніж серед ОМГ, що 

підтверджує дослідження науковців (Т. А. Должикова, 2009, Г. А. Єдинак, 

2009) про схильність школярів із пониженим здоров’ям до підвищення рівня 

особистісної тривожності.    

 

Рис. 2.17. Рівень особистісної тривожності 
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Узагальнення середніх значень опитування школярів середнього 

шкільного віку щодо самопочуття показало (рис. 2.18), що у всіх медичних 

групах спостерігався середній і високий рівень результатів. Школярі СМГ не 

відрізнялися від школярів ПМГ чи ОМГ за величиною цього показника, рівень 

якого оцінювався як вищий від середнього. Це позитивна ознака, яка свідчить 

про те, що в суб’єктивному оцінюванні свого функціонального стану учні СМГ 

не відрізняються від решти школярів, що не виключає спільних занять разом зі 

школярами інших медичних груп.  

 

 

Рис. 2.18. Рівень самопочуття школярів (%) різних медичних груп  

Аналіз відсоткових показників виявився більш чутливим до відмінностей 

між групами школярів. Кількість школярів із низьким його рівнем зростала зі 

зниженням рівня здоров’я (на 21,41 та 20,23%,  р<0,01 відповідно серед дівчат і 

хлопців). Отже, аналіз кількості школярів із різним рівнем здоров’я дав змогу 

з’ясувати, що рівень здоров’я пов’язаний із показником самопочуття школярів. 

Зі збільшенням ступеня відхилень у стані здоров’я зростає кількість школярів із 

низьким рівнем самопочуття, імовірно, унаслідок зниження рівня 

тренованості.  
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Спостерігали і гендерні особливості; так, у СМГ та ОМГ кількість 

хлопців із високим рівнем самопочуття була (на 17,33%, р=0,06 та на 10,85% 

р>0,05) вищою, ніж у дівчат. Можливо, це пояснюється схильністю дівчат, 

особливо з відхиленнями у стані здоров’я, більше прислухатися до свого стану.  

Аналіз середніх значень показників субшкали «активність» засвідчив, 

що в усіх трьох групах суб’єктивний рівень власного енергетичного потенціалу 

оцінювали як середній і він не відрізнявся у представників різних груп (окрім 

деяких). Тенденцію до зростання рівня активності з підвищенням рівня 

здоров’я підтвердили статистично в 16-річних дівчат. Так, показники 

активності школярок ОМГ були суттєво вищими (на 16,44%, р<0,001 і 

характеризували її рівень як високий), ніж СМГ (середній рівень).  Зі 

збільшенням ступеня відхилень у стані здоров’я, спостерігали тенденцію до 

зниження суб’єктивної оцінки ступеня власної активності, що відповідає 

об’єктивним даним (підрозділ 2.4). 

Тоді як кількість школярів із низьким та середнім рівнями активності 

(рис. 2.19) майже не відрізнялася в представників різних медичних груп, у 

школярів СМГ кількість осіб з високим рівнем активності була суттєво  

меншою (16,90%, р<0,05 та 17,06%), ніж в ОМГ.  

 

Рис. 2.19. Рівень активності школярів (%) різних медичних груп 
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Кількість осіб із високим енергетичним потенціалом серед СМГ є 

обмеженою. Більшість школярів СМГ (43,53% дівчат та 40,63% хлопців) 

охарактеризували обсяг своєї активності як середній, тоді як серед здорових 

цей відсоток був нижчим в усіх групах школярів (окрім школярок ПМГ,  серед 

них також велика кількість (43,96%) з середнім рівнем активності). Лише кожен 

4-й (25,88% та 25,00%) школяр СМГ вважав її низькою. Можливо, що такі 

результати пояснюються складністю для великої частини школярів, особливо 

молодших вікових груп, диференціювати ступінь психологічних характеристик. 

Згідно з аналізом, рівень результатів тестування школярів СМГ за 

субшкалою «настрій» не відрізнявся від рівня показників емоційного 

ставлення до внутрішніх і зовнішніх умов життєдіяльності в ОМГ та ПМГ і 

оцінювався як хороший (рис. 2.20). 

Не звертаючи уваги на самопочуття і ступінь активності, дві третини 

школярів середнього шкільного віку оцінили свій настрій як хороший (68,07–

77,65%). Високі показники переважали в усіх групах школярів, незалежно від 

приналежності дітей до медичних груп. Школярі СМГ навіть відрізнялися від 

решти дещо меншою кількістю осіб, які вважали свій настрій поганим. 

 

Рис. 2.20. Самооцінка настрою школярів (%) різних медичних груп 
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Зміни у кількості школярів із високим рівнем показників за трьома 

підшкалами свідчать про поступове зниження активної рольової позиції 

учасника навчального процесу та стенічності емоційних переживань, що можна 

інтерпретувати як адекватне сприйняття ролі учасника навчального процесу 

(рис. 2.21). 

 

 

Рис. 2.21. Зміни кількості школярів із максимальною оцінкою усіх трьох 

категорій методики САН (самопочуття, активність, настрій) 

 

Узагальнення результатів дослідження дає можливість констатувати, що 

виокремлено деякі характерні риси, притаманні школярам, скерованим до СМГ, 

що відрізняють цих дітей від загалу. Урахування цих особливостей сприятиме 

налагодженню співпраці, атмосфери співробітництва між школярами з різним 

рівнем здоров’я. 

У середовищі школярів СМГ переважають особи зі слабкою нервовою 

системою, – майже в усіх випадках міжгрупові розбіжності в чисельності груп 

підтвердилися статистично (р<0,05), тоді як в ОМГ приблизно однаково часто 

траплялися представники усіх типів нервової системи з тенденцією до 

переважання школярів зі сильною (середньою – у дівчат) нервовою системою. 

Кількість школярок із середньою силою нервової системи ОМГ суттєво (на 

16,20%, р<0,05) переважала за кількістю осіб зі слабкою нервовою системою.  

У судженнях школярів різних груп здоров’я про ступінь мотивованості 

Сума балів 
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їхнього класу до успіху не спостерігали суттєвих відмінностей (позитивні і 

негативні оцінки розділилися порівну). Однак присутність серед школярів СМГ 

незначної кількості (2,63% і 4,17% відповідно дівчат і хлопців) осіб, що 

оцінювали мотивованість класу на досягнення спільної мети як негативну, 

деяке переважання в СМГ кількості школярів, які переконані у слабкій 

мотивованості їхнього класу, ніж в інших медичних групах вважаємо 

характерною рисою, притаманною СМГ. Виявлено тенденцію до погіршення 

оцінок ступеня згуртованості класу школярами зі збільшенням відхилень у 

стані здоров’я:  школярі ОМГ оцінили ступінь згуртованості свого класу як 

вищий за середній, школярі ПМГ і СМГ – як середній рівень.  

Зауважимо, що для школярів СМГ середнього шкільного віку більшою 

мірою характерна особистісна схильність до тривоги, ніж ситуативна 

тривожність, як реакція на стресову ситуацію. У середовищі СМГ виявлено 

суттєво більше осіб із високим рівнем ситуативної тривожності, ніж в ОМГ 

(30,10% і 22,44%, р<0,001) і ПМГ (27,16% та 23,12%, р<0,001). У показниках 

рівня особистісної  тривожності також спостерігалося її зростання зі зниженням 

рівня здоров’я, оскільки кількість тих школярів, у яких був високий рівень 

тривожності, збільшувався від ОМГ до ПМГ (на 13,28% та 11,66%) і до СМГ 

(8,38% та 6,20%). Отже, різницю  між показниками ОМГ та СМГ підтверджено 

статистично (21,66% та 17,86% р<0,01 та р<0,05). 

Оскільки самопочуття в інтегративній формі відображає 

функціональний стан організму, тому кількість школярів з низьким його рівнем 

зростала зі зниженням рівня здоров’я (на 21,41 та 20,23%  р<0,01 відповідно 

серед дівчат і хлопців). Суб’єктивний рівень власного ступеня активності не 

відрізнявся у представників різних груп здоров’я і його оцінювали як середній. 

Проте у школярів СМГ кількість осіб із високим рівнем активності була суттєво  

меншою (16,90%, р<0,05 та 17,06%), ніж в ОМГ.  

Отож школярі, скеровані до СМГ, зазвичай скуті та інертні, схильні до 

безперервного відчуття занепокоєння; вразливі; різко реагують на свої промахи. 

Більшою мірою залежать від настрою інших людей і потребують більшої уваги 
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і піклування. що призводить до порушень у психологічному здоров’ї. Робота з 

подолання тривожності дасть можливість уникнути наслідків у вигляді 

соматичних порушень, невротизації, виникненні різних залежностей. 

Для зниження рівня тривожності шляхом зняття емоційного і тілесного 

напруження треба вирішити низку завдань: створити умови для подолання 

скутості і безініціативності дітей; сприяти формуванню умінь самостійно 

вирішувати проблемні ситуації; створювати умови для прийняття самостійних 

рішень, для формування внутрішньої позиції. Засобами слугуватимуть вправи 

на релаксацію, вправи на підвищення самооцінки, рухливі ігри з виконанням 

функції лідера, засоби формування волі, вправи на згуртування класу. Також 

важливе значення мають регулярне та повноцінне харчування, раціональний 

режим праці та відпочинку, достатня тривалість сну; регулярні прогулянки на 

свіжому повітрі, заняття спортом, спілкування з друзями.  

Ураховуючи особливості психічної складової учнів СМГ, варто 

дотримуватися низки педагогічних вимог у процесі викладання ФК: 

навчальний матеріал треба логічно оформлювати, окремі завдання на уроці слід 

пов’язувати з загальною концепцією навчально-виховного процесу. Кожних 5–

8 хв уроку міняти форму завдань. Завдання треба ставити в порядку від 

складного до простого. Не нагнітати ситуацію перед складанням контрольних 

нормативів. Не застосовувати публічних форм осуду, негативні оцінки повинні 

супроводжуватися більшим обсягом позитивних оцінок, частіше хвалити, 

навіть за невеликі досягнення. Проведені дослідження дали змогу скласти 

«психологічний портрет» учнів СМГ.  

 

2.5. Місце рухової активності у дозвіллі школярів середнього 

шкільного віку 

Було з’ясовано, що обсяг РА (табл. 2.10) базового рівня – тривалість 

нічного сну чи відпочинку лежачи – в обстежених нами школярів становив 

9 год (38,26% часу доби), що відповідає віковій нормі (10–8,5 год). Проте 

тривалість сну дітей різко (р<0,001) скорочується щорічно, починаючи з 5-го 

класу. Сон є важливим для якості життя людини. Недосипання 2–4 години 
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спричиняє пониження реактивності нервових клітин кори головного мозку, що 

виражається у зниженні величини умовних рефлексів. Триваліше недосипання 

може призвести до глибоких змін реактивності кори головного мозку, 

простежується порушення взаємодії між першою і другою сигнальними 

системами, різке зниження працездатності.  

Таблиця 2.10 

Рухова активність учнів (n=1017) різних демографічних груп 

Примітка. ^ – достовірність розбіжностей між показниками дітей ПМГ та ОМГ, 

р<0,05; інші позначення, як і в табл. 2.1. 

 

Показники Групи  

Класи 5 клас (n=365) 7 клас (n=342) 9 клас (n=310) 

РА, бали 1719,17±409,13 1679,71±346,56 1722,11±343,59 

Енерговитрати, ккал/хв 2236,66±527,59 2195,17±450,61 2238,41±440,45 

Рівні рухової 

активності, % 

високий 1,28  0,38^***  1,87  

середній 4,57  3,93  4,74  

низький 32,87    36,17^***  35,41  

сидячий 13,24  12,70^    17,15*  

базовий 38,26      37,33***  36,54***  

неозначений 9,77  9,48  4,29  

Стать Хлопці (n=507) Дівчата (n=510) 

РА, бали 2242,96±553,08 2228,09±515,02 

Енерговитрати, ккал/хв 90,03±17,88 89,93±18,58 

Рівні рухової 

активності, % 

високий   1,27    1,32 

середній   4,13   5,17 

низький 33,54 31,85 

сидячий 12,91 13,58 

базовий 38,24 38,20 

неозначений    9,91    9,89 

Медичні групи 
Спеціальна 

(n=59) 

Підготовча 

(n=327) 

Основна 

(n=631) 

РА, бали 1534,42±385,71 1696,52±377,29 1722,82±388,67 

Енерговитрати, ккал/хв 2006,69±513,54 2212,93±490,56 2238,96±498,80 

Рівні рухової 

активності, % 

високий   0,52      0,67^   1,38* 

середній   3,44   4,07   4,83 

низький 33,34   34,77^ 31,84 

сидячий 12,93 13,22 13,73 

базовий 31,45   38,10*     38,37** 

неозначений 18,31   9,17   9,85 
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Приймання їжі, проїзд у транспорті, інші заняття в положенні сидячи 

(малювання, настільні ігри, розваги на комп’ютері і перегляд телепередач 

тощо) займають у середньому 13,24% тривалості доби (тобто 3 год). З’ясовано, 

що значне (р<0,05) збільшення обсягу часу на сидячі види активності підлітків 

припадає у 7-му класі. Зауважені тенденції, що стосуються вікових та 

гендерних розбіжностей не суперечать результатам досліджень (А. King, 1992, 

1996; М. Hickman, 2000). Поряд із видами активності базового рівня (38,26%) 

суттєву частину (32,87%) доби займає діяльність середнього рівня активності. 

Навчання у школі, виконання домашніх завдань разом з пішими прогулянками 

й роботою по господарству займають третю частину тривалості доби (майже 

8 год).  

Проте невелика частина доби припадає на заняття середнього рівня 

рухливості – фізичні вправи, ігри під час дозвілля чи під час уроків ФК (4,57% 

– 1 год). Згідно з вимогами ВООЗ, «діти і молоді люди у віці 5–17 років повинні 

займатися щоденно фізичною активністю від помірної до високої інтенсивності 

не менше 60 хв. Фізична активність тривалістю понад 60 хв на день принесе 

додаткову користь для їхнього здоров’я» (Глобальные рекомендации по 

физической активности для здоров’я, Всемирная организация здравоохранения, 

2010). Тобто номінально обсяг добової РА підлітків знаходиться на нижній 

межі норми фізичної активності для здоров’я.  

Ступінь оздоровчого ефекту великою мірою залежить не лише від обсягу, 

а й інтенсивності навантаження. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, як мінімум 

тричі на тиждень фізична активність повинна бути високої інтенсивності. 

Проте заняття спортом (високий рівень активності) в українських підлітків 

тривають у середньому 18 хв на день! Менше ніж половина підлітків 

займаються тричі на тиждень у спортивних секціях.  

Зауважимо, що при цьому 9,77% часу доби (2,5 год) діти тратять на 

невизначені види активності, які, на нашу думку, становлять резерв добового 

бюджету часу, який можна застосувати з оздоровчою метою. Дещо (p=0,11) 

більшим, ніж у школярів інших медичних груп, є неозначений час у дітей СМГ. 
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Ураховуючи користь для здоров’я молодих людей, підвищення рівнів фізичної 

активності серед дітей підліткового віку є важливим завданням.  

Аналіз отриманих нами даних свідчить про те, що загальний обсяг РА, і 

енерговитрати школярів упродовж доби не відрізняються у представників 

різних медичних груп (це, імовірно, пов’язано з однаково низьким рівнем РА в 

усіх школярів). Проте обсяг РА високої інтенсивності (заняття у спортивній 

секції чи танцювальному гуртку) у школярів, скерованих до СМГ, є меншим 

(р<0,05), ніж у дітей ОМГ, також дещо меншою є кількість часу, яку вони 

витрачають на рухову активність середнього рівня. Зауважимо, що і на сон учні 

СМГ також затрачають щодня у середньому на 1 год 45 хв менше (р<0,05–

0,01), ніж інші. Не звертаючи уваги на рекомендації для дітей підготовчої і 

СМГ потрібно збільшити тривалість сну на 1–1,5 год порівняно з віковою 

нормою.  

Аналіз відповідей школярів на запитання «Чим найчастіше ти займаєшся 

у вільний від навчання час?» (рис. 2.22) показав, що улюбленими видами 

активності на дозвіллі є пасивна активність, наприклад комп’ютерні ігри чи 

спілкування в соціальних мережах (62,0%), або перегляд телепередач (51,1%). 

Комп’ютерні розваги при цьому суттєво (р<0,05) переважають над іншими 

видами дозвілля.  

 

Рис. 2.22. Улюблені види проведення дозвілля  

школярами середнього шкільного віку (n=1017) 
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До четвірки поширених видів активності школярів на дозвіллі належать 

прогулянки з друзями (55,2%), рухливі ігри у дворі (50,6%) і допомога старшим 

(53,9%). Ці види РА людини є вищого від попереднього рівня інтенсивності, 

проте усе ж недостатнього для здоров’я. Оптимальною є помірна інтенсивність, 

що була визначена як фізична активність, еквівалентна швидкій ходьбі, при 

якій людина, яка йде, помірно розігрівається і відчуває легку задишку. Усі 

молоді люди повинні займатися такою активністю щонайменше 1 год на день 

(Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья Всемирная 

организация здравоохранения, 2010; Здоровье молодых людей и  окружающая 

их среда Исследование “Поведение детей  школьного возраста в отношении 

здоровья” (HBSC): результаты международного обследования 2001/2002 гг.).  

Зауважимо, що рухливі ігри у дворі посідають лише п’яте місце серед 

улюблених форм проведення дозвілля й суттєво відстають від частоти 

застосування комп’ютерних розваг (р<0,001). Це свідчить про відсутність 

потреб в інтенсивних формах РА у дітей середнього шкільного віку.  

Проведені нами дослідження дають змогу стверджувати, що школярі 

приділяють читанню (36,5%) у два рази менше (р<0,001) часу вільного від 

навчання у школі, ніж комп’ютерним розвагам. Інколи (32,8%) школярі 

дрімають або сплять. Ці види дитячої діяльності належать до другої за 

рейтингом групи дитячих переваг щодо форм проведення дозвілля. Дуже рідко 

учні середнього шкільного віку відвідують спортивні змагання як глядачі 

(14,8%), виставки, музеї тощо (15,9%). Рідко школярі проводять вільний час у 

туристичних походах (9,8%). Оскільки, деякі форми РА сидячого рівня (див. 

табл. 2.10) у підлітків (р<0,01) під час дозвілля є порівняно більшими, ніж весь 

час на низько-, середньо- чи високоінтенсивні види активності в добовому 

бюджеті часу, то можемо зробити висновок, що дітям середнього шкільного 

віку притаманна малорухлива поведінка. Занепокоєння викликає той факт, що 

зростання кількості вільного часу пасивного характеру знижує витрату енергії, 

тоді як надходження енергії залишається незмінним, що може призвести до 

зростання поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей і 
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підлітків (В. Hernandez, 1999; М. А. Guan-Sheng, 2002). Ожиріння в дітей може 

розвинутися з часом від незначного порушення балансу енергії (W. H. Dietz, 

1985). В результаті у дітей можуть з'явитися такі проблеми як інсулінозалежний 

діабет, розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань, легеневі 

ускладнення тощо(C. B. Ebbeling, 2002).  

Види дозвілля визначають вектор розвитку особи. Проведені дослідження 

дають змогу стверджувати, що дозвілля учнів середнього шкільного віку має 

рекреаційно-гедоністичний характер. Спілкування з однолітками в соціальних 

мережах доповнюється спілкуванням під час прогулянок з друзями і має на меті 

отримання позитивних емоцій. Прогулянки й рухливі ігри у дворі та перегляд 

телесеріалів більшою мірою виконують роль відпочинку, розвантаження, 

релаксації після психічного напруження, що виникло в результаті навчання. 

Інші функції: освітньо-виховна, оздоровча, соціокультурна реалізуються 

недостатньо. Тому не варто очікувати поповнення суспільства освіченими, 

вихованими, культурними і   здоровими людьми. 

Порівняння відповідей школярів і їхніх батьків показало деякі 

розбіжності в структурі форм проведення дозвілля, улюблених дітьми. Батьки 

вважають, що читання належить до групи найулюбленіших видів проведення 

дозвілля, проте діти читають (на 3,4%) рідше, ніж зазначають батьки (36,5%). 

Водночас, на думку батьків, їхні діти переглядають телевізійні передачі частіше 

(61,7%), ніж вказують (51,1%) самі школярі. В іншому їхні думки майже 

збігаються. 

Проаналізувавши результати проведеного дослідження, ми виявили зміни 

дитячих пріоритетів із віком. Характерно (табл. 2.11), що пріоритетні в учнів 5-

х класів види РА – рухливі ігри у дворі, допомога батькам – з віком поступово 

опускаються до 4–6 рейтингових місць. Натомість в списку дитячих переваг у 

формах проведення вільного від навчання часу перші місця починають посідати 

пасивні розваги (спілкування в соціальних мережах, ігри на комп’ютері, 

перегляд телесеріалів).   
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Таблиця 2.11 

Рейтинг улюблених занять школярів (n=1017) на дозвіллі  
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5-ті 1 2 3–4 3–4 5 6 7 8 9 10 11 

7-мі 5 4 7 1 3 2 6 9–10 9–10 11 7 

9-ті 6 4 7 2 3 1 5 11 8 9–10 9–10 

 

Результати порівняння відповідей хлопців і дівчат середнього шкільного 

віку дають підстави стверджувати, що практично за усіма показниками 

(рис. 2.23) існують гендерні особливості у формах дозвілля, яким надають 

переваги діти, за першими трьома – статистично достовірні. Отже, дівчата (на 

11,77%) частіше (р<0,01) від хлопців присвячують вільний час перегляду 

телепрограм, а також – читанню (на 14,27% при p=0,01); хлопці, натомість, 

частіше (р<0,01–0,001) від дівчат проводять час перед комп’ютерами (на 

11,8%) і на спортивних змаганнях як глядачі чи вболівальники (на 10,8%).  

 

Рис. 2.23. Традиційні форми дозвілля хлопців (n=507) і дівчат (n=510): 
1 – перегляд телепередач; 2 – читання;  3 – комп’ютерні ігри, спілкування в соціальних мережах;         

4 – рухливі ігри у дворі;  5 – прогулянки з друзями;  6 – допомога батькам по господарству;                     
7 – відпочинок, сон;  8 – відвідування спортивних змагань як глядачі;  9 – участь у туристичних 

походах; 10 – відвідування виставок тощо; 11 – інше 
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Середні за величиною відмінності (7,18% і 7,08%) ми спостерігали в 

частоті застосування дівчатами і хлопцями середнього шкільного віку 

прогулянок з друзями та рухливим іграм у дворі. Дівчата, певна річ, трохи 

частіше ніж хлопці прогулюються з друзями, тоді як у хлопців перебування на 

свіжому повітрі має більший оздоровчий ефект, оскільки супроводжується 

рухливими іграми.   

Ми з’ясували, що структура дозвілля учнів різних медичних груп є 

подібною, оскільки перші за популярністю рейтингові місця займають перегляд 

телепередач, комп’ютерні розваги, рухливі ігри у дворі, прогулянки з друзями й 

допомога батькам по господарству (рис. 2.24). Проте рейтинг-місця окремих 

різновидів активності учнів різних медичних груп відрізняються. Так, було 

з’ясовано, що учні СМГ  достовірно (р<0,001) частіше переглядають 

телепередачі, ніж інші учні (від ПМГ – на 25,22%, від ОМГ – на 27,88%). Учні, 

скеровані до СМГ, менше часу приділяють пасивному відпочинку і сну (на 

16,03% і 13,68% при р=0,01), ніж учні ПМГ і ОМГ.  

 

Рис. 2.24. Традиційні форми дозвілля дітей різних медичних груп: 
1 – перегляд телепередач; 2 – читання;  3 – комп’ютерні ігри, спілкування в соціальних мережах;          

4 – рухливі ігри у дворі;  5 – прогулянки з друзями;  6 – допомога батькам по господарству;                     

7 – відпочинок, сон;  8 – відвідування спортивних змагань як глядачів;  9 – участь у туристичних 

походах; 10 – відвідування виставок тощо; 11 – інше 

Проведені нами дослідження свідчать, що учні СМГ менше ХОДЯТЬ 

пішки (на 22,86% і 23,09%, р<0,001). Зауважені тенденції мають логічне 

пояснення: відносно низька працездатність спонукає учнів із послабленим 

здоров’ям до тривалішого відпочинку; перегляд телепрограм також є 
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своєрідним способом пасивного відпочинку, оскільки на активний відпочинок, 

такий як прогулянка, також не вистачає сил. Оця відносно менша тривалість 

перебування на свіжому повітрі не сприяє загартуванню, не поліпшує здоров’я 

дітей, оскільки значення кисню для організму важко переоцінити, – окремі 

науковці прирівнюють його важливість для організму, який росте до 

важливості вітамінів. 

Також ми спостерігали тенденцію до збільшення часу, що виокремлюють 

з добового бюджету на комп’ютерні ігри і відвідування спортивних подій як 

вболівальників, зі зростанням рівня здоров’я школярів; натомість – зменшення 

часу на відвідування виставок і музеїв.  Результати проведеного нами 

анкетування підтверджують дані інших науковців про те, що відвідуваність 

школярами спортивних секцій чи хореографічних студій у вільний від навчання 

час є низькою. Ми зауважили, що менше ніж половини (43,7%) учнів 

середнього шкільного віку займаються в спортивній секції чи танцювальному 

гуртку. Батьки, щоправда, стверджують, що їхні діти у 52,6%  випадків 

займаються в спортивній секції чи танцювальному гуртку (взаємозв’язок між 

відповідями дітей і батьків – невисокий, r=0,25, проте достовірний – р<0,001). 

Батьки, імовірно, хотіли «прикрасити» дійсність у своїх відповідях або видали 

бажане за фактичне.  

Попри невелику кількість школярів, які займаються додатково до уроків 

ФК їхня кількість ще й має тенденцію (p=0,069) до зниження з роками навчання 

у школі – з 43,5% у 5-х класах до 33,6% у 9-х. При цьому з’ясовано, що дівчата 

(46,9%) лише трохи (p>0,05) частіше, ніж хлопці (43,5%), займаються в 

танцювальних гуртках чи спортивних секціях. Зрозуміло, що учні ОМГ частіше 

(р<0,05–0,01), ніж школярі, скеровані до СМГ, займаються фізичним 

вихованням у вільний від навчання час. Так, лише 15,79% дітей із відхиленнями 

у стані здоров’я займаються у спортивних секціях чи танцювальних гуртках. 

Суттєво більшою (р<0,05) є кількість юних спортсменів серед дітей ПМГ 

(44,03%). Учні ОМГ займаються спортом ще частіше  – у 50,35% випадків.  
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Вважаємо, що визначені нами інформативні показники фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості, РА та психічного стану школярів 

середнього шкільного віку, за якими представники ОМГ суттєво відрізняються 

від інших медичних груп, можуть слугувати модельними (такими що 

гарантують міцне здоров’я, оптимальний рівень рухової активності, оптимальні 

резерви компенсації організму, високі рівні адаптації, фізичної підготовленості, 

активності та психоемоційного стану) (додаток В). Суттєве відхилення 

комплексу цих показників потребує корегування обсягів та інтенсивності РА 

школярів, оскільки загрожує імовірним погіршенням стану здоров’я і 

скеруванням до СМГ. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ В УКРАЇНІ  

ШКОЛЯРІВ РІЗНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП  

ДО ІНТЕГРАТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

3.1. Науково-методичне забезпечення інтегративного фізичного виховання 

школярів різних медичних груп в Україні 

За кордоном вже досить давно практикується інтегративне навчання дітей 

з відхиленнями у стані здоров’я разом зі здоровими однолітками. Спроби 

інтегрувати дітей із відхиленнями у здоров’ї в масові шкільні та дошкільні 

заклади спостерігаються і у вітчизняній педагогіці. Проте не всі фахівці 

поділяють думку про доцільність упровадження інтеграції на уроках ФК. 

Аналіз отриманих даних показав, що більшість учителів (82%), опитаних нами, 

підтримують ідею інтегративних уроків з ФК для учнів із різними рівнями 

здоров’я. Троє з чотирьох опитаних (83%) стверджують, що впровадження 

інтегративного ФВ учнів І–ІІІ груп здоров’я сприятиме підвищенню 

ефективності цього процесу в ЗОШ. 

Інтегративні уроки ФК матимуть більший позитивний вплив на 

показники дітей із відхиленнями у стані здоров’я, ніж на їхніх більш 

спроможних однокласників (рис. 3.1), вважають учителі. Поліпшення 

насамперед спостерігатимуться у фізичному розвитку дітей спеціальних 

медичних груп (92%), дещо менші – в їхньому особистісному розвитку (88%) і 

в показниках фізичної підготовленості цих учнів (88%) та відносно найменші – 

у психічному стані дітей, скерованих до СМГ (83%). Учителі, очевидно, 

передбачають, що в процесі спільних уроків ФК діти з відхиленнями у стані 

здоров’я спостерігатимуть за здоровими і добре підготованими однолітками, 

наслідуватимуть їх і таким чином поліпшуватимуться їхні показники фізичного 

розвитку й фізичної підготовленості. Позатим вони вважають, що фізичні 

кондиції більше фізично підготовлених однокласників можуть сприяти 

формуванню в учнів СМГ комплексу меншовартості.  
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Рис. 3.1. Імовірні зміни показників  

в умовах інтегративного фізичного виховання  
 

На думку фахівців, позитивний ефект у показниках здорових учнів під 

впливом спільних уроків ФК буде дещо меншим, ніж у дітей із відхиленнями у 

стані здоров’я. Насамперед позитивні зміни позначаться на психічному стані 

(85%), а також на показниках фізичного розвитку здорових учнів (82%), дещо 

рідше – на особистісному розвитку здорових школярів (67%). Повсякденні 

контакти з дитиною, яка має особливості в розвитку сприяють розширенню 

соціального досвіду, можливо, навіть світоглядних меж звичайних дітей. За 

умови правильно побудованої педагогічної ситуації цей досвід може стати 

підґрунтям справжнього особистісного зростання повносправних дітей, 

вважають фахівці (А. О. Мігалуш, 2007). Менш позитивно вплинуть спільні 

уроки ФК на показники фізичної підготовленості (59%) здорових учнів. 

Імовірно вчителі припускають, що інтегративні заняття з учнями СМГ 

сприятимуть формуванню у здорових самоствердження. Вони вважають, що 

інтегративні заняття учнів І–ІІІ груп здоров’я неминуче призведуть до 

зниження моторної щільності уроків і ступеня вимог до учнів, а також рівня 

їхньої фізичної підготовленості. Дослідження А. В. Аксенова (2011) 
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спростовують негативний вплив інклюзивного ФВ на показники фізичної 

підготовленості добре підготованих школярів.  

Тому в наступному запитанні ми перерахували проблеми, які існують 

сьогодні у фізичному вихованні. Респонденти мали відзначити ті, які 

насамперед потребують свого вирішення для якіснішого проведення спільних 

уроків ФК учнів І–ІІІ груп здоров’я. У своїх відповідях усі проблеми зі списку,  

запропонованого нами, учителі відзначили як важливі (рис. 3.2). Водночас дві 

проблеми, вирішення яких великою мірою залежить від ставлення держави, – 

матеріально-технічного і медичного забезпечення – чітко відрізняються 

зпосеред решти. Це свідчить про те, що саме ці аспекти особливо гостро 

потребують свого вирішення.  

 

Рис. 3.2. Сучасні проблеми інтегративного фізичного виховання 

Практично усі респонденти нарікають на матеріально-технічне 

забезпечення ЗОШ (99%). Проблема матеріально-технічного забезпечення 

навчальних закладів полягає у відсутності тренажерів, басейнів, лижної бази у 

школах сільської місцевості і частково в містах районного підпорядкування. 

Тільки 33,33% міських ЗОШ мають можливість запропонувати школярам 

лижну підготовку, 11,0% ЗОШ великих міст мають басейни або орендують їх 

для занять плаванням (І. О. Калиниченко, 2008). Імовірно, що вирішення цієї 

проблеми призведе до поліпшення стану інтегративного ФВ школярів. 

Інклюзивне навчання дітей із відхиленнями у психофізичному розвитку 

має відбуватися за участі різних фахівців (помічник учителя, медичний 
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працівник, соціальний працівник, психолог, дефектолог-консультант та ін.). 

Співпрацю команди фахівців вважають одним із важливих компонентів 

процесу інклюзії (Р. Stanovich, 2007; Н. Коцур, 2010; С. В. Драч, 2011; 

П. Бірюкова, 2014). Ми з’ясували, що визначальним недоліком (91%) учителі 

вважають відсутність зв’язку між учителем і шкільним лікарем та недосконале 

медичне забезпечення процесу фізичного виховання. Медико-реабілітаційний 

супровід – комплекс заходів, спрямованих на підтримку, збереження та 

відновлення фізичного здоров’я учнів, компонентами якого є невідкладна 

медична допомога, консультативно-профілактична та реабілітаційно-

відновлювальна підтримка – має здійснюватися персоналом медичних 

кабінетів, фахівцями з фізичної реабілітації (S. Carrington, 2000;  Ko Cherry Chia 

Ling, 2004; Svensson Lee, 2006). Однак лише 33,3% міських шкіл і шкіл 

райцентрів мають укомплектовані посади шкільних лікарів. У 13,13% 

загальноосвітніх навчальних закладів Києва, 22,2% ЗОШ обласних центрів і в 

усіх сільських школах лікарі не працюють. Міські навчальні заклади 

забезпечені лікарською допомогою здебільшого лікарями-сумісниками. 

Повністю укомплектовані медичними сестрами районні школи і на 50,00% – 

сільські школи. У містах забезпечення медичними сестрами встановлено у 

81,48% шкіл обласних центрів і 84,85% ЗОШ м. Києва (І. О. Калиниченко, 

2008). Відсутність мультидисциплінарного підходу у стосунках учителя з 

медичним працівником при організації супроводу навчання учнів з особливими 

освітніми потребами є суттєвою перешкодою якісного проведення 

інтегративного ФВ. 

Вирішення другої групи проблем, що дещо відстають за значущістю від 

попередніх, проте не суттєво відрізняються між собою за рейтингом, 

знаходиться в компетенції фахівців галузі інтегративного ФВ. Широке 

запровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями психофізичного 

розвитку має здійснюватися поступово, зважаючи на підготовку кваліфікованих 

кадрів (Р. Stanovich, 2007). Тому необхідною є робота з підготови фахівців, 

оскільки рівень компетентності учителів ФК (72%) достатньо гостро 
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потребує свого вирішення. На наявність такої проблеми як недостатній рівень 

підготовленості вчителів і необхідність його підвищення нарікають багато 

фахівців (О. В. Болотіна, 2010; R. Lytle, 2010; J. K. Coates, 2012).  

Практично усі респонденти (92%) хотіли б поліпшити свій рівень 

підготовленості до уроків ФК в умовах інтеграції, не звертаючи уваги на те, що 

троє з чотирьох опитаних нами учителів (73%) вважають себе готовими до 

проведення уроків в інтегративних класах з учнями І–ІІІ груп здоров’я.  

Ефективне інклюзивне навчання можливе лише за умови спеціальної 

підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів. Науковий підхід у вузькому 

значенні має на увазі самонавчання, самоосвіту і самоспостереження власного 

досвіду вчителя (A. Smith, 2010). Тому самопідготовка й рефлексія вчителів 

також є одним із компонентів ефективного впровадження інтегративного ФВ в 

країні. 

Окрім педагогічного супроводу, учителі ФК реалізують також і 

фізкультурно-спортивний супровід учнів. Він заохочує школярів до активних 

занять фізичною культурою та окремими видами спорту, участі в змаганнях 

різного рівня, зміцнює мотивованість до здорового способу життя, передбачає 

поліпшення психофізіологічного стану учнів і підвищення їхньої 

інтелектуальної  працездатності (С. В. Драч, 2011). 

Крім високого професіоналізму, учитель ФВ в інтегративному класі 

повинен володіти свободою від стереотипів і педагогічних догм, здатністю до 

творчості, широкою ерудицією, високим рівнем психолого-педагогічної 

підготовки, високою культурою і гуманним ставленням до людей, особливо до 

дітей. Однією з головних відмінних рис такого вчителя є наявність прагнення 

розуміти дитину такою, якою вона є, знати і враховувати її вікові та 

індивідуальні особливості в здійсненні педагогічного процесу, навчати, 

грунтуючись на сильних сторонах кожного учня (В. В. Небесна, 2009; М. Block, 

2011). Тому навчити майбутнього вчителя реалізовувати мету і завдання ФК у 

роботі зі школярами, скерованими за станом здоров’я до СМГ, дуже важливо.   
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Для сучасного стану ФВ різних груп здоров’я характерним є брак 

належного науково-методичного забезпечення (75%) і недосконале 

організаційне забезпечення (67%). Ці два чинники, на нашу думку, є тісно 

пов’язаними з попереднім. Імовірно, що поліпшення одного з них призведе до 

підвищення інших двох. Поліпшення науково-методичного забезпечення 

інтегративного ФВ спричинить зростання педагогічної майстерності вчителів. 

Професіоналізм учителя, його авторитет зумовлять налагодження 

організаційного забезпечення процесу інтегративного ФВ у школі. 

Зміст і організація уроків фізичної культури та позаурочних форм 

інтегративного фізичного виховання учнів І–ІІІ груп здоров’я 

загальноосвітніх шкіл. В останні десятиліття спостерігається тенденція 

погіршення показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості і стану 

здоров’я дітей. Цьому значною мірою сприяють умови життя населення. Не 

поліпшують обстановки, що склалася, уроки ФК, оскільки їх зміст і організація 

часто не відповідають гігієнічним вимогам (Т. Е. Виленская, 2005).  

Від ступеня доцільності змісту та організації уроку ФК залежить рівень 

фізичної та розумової працездатності школярів. Запобігання дочасному 

настанню стомлення учнів у процесі навчальної діяльності позитивно 

впливатиме на стан їхнього здоров’я. Визначення ступеня ефективності 

організаційно-змістовних аспектів навчально-виховного процесу з ФВ 

дозволить виявити резерви поліпшення якості роботи вчителя. 

Незважаючи на те, що корекцію організаційно-змістовних аспектів 

навчально-виховного процесу в СМГ вважають одним із актуальних напрямів 

зниження можливостей виникнення педагогічних ризиків у процесі ФВ учнів 

молодших класів ЗОШ  (Т. Е. Виленская, 2005), аналіз публікацій показав, що 

останнім часом наукові дослідження, присвячені визначенню ступеня 

раціональності організації та проведення уроків ФК, відбуваються рідко. У 

наукових працях Т. Є. Віленської висвітлено окремі недоліки організації і 

методики ФВ школярів молодшого шкільного віку, у тому числі й учнів СМГ. 
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Проте потребують уточнення окремі аспекти організації і змісту уроків у СМГ 

зі школярами середнього шкільного віку.   

Величини загальної та моторної щільності уроків фізичної культури. 

Результати даних хронометражу уроку ФК зі школярами СМГ (табл. 3.1) 

свідчать, що на організацію діяльності школярів під час уроку учителі в 

середньому витратили 5 хв, на передачу інформації – 4 хв, відпочинок – 2 хв; 

виконання вправ (13 хв) зайняло приблизно стільки ж часу, як і три попередні 

види діяльності; відпочинок школярів тривав приблизно 6 хв. Величини 

сигмальних відхилень свідчили про те, що показники, які аналізують, в уроках, 

що проводили в різних умовах, суттєво відрізнялися. Проте між показниками 

уроків із різних модулів (видів спорту) рідко спостерігали суттєві розбіжності. 

Зокрема, ми з’ясували, що під час уроків із легкої атлетики вчителі виділяли 

більше часу на передачу інформації, ніж під час уроків із баскетболу, 

гімнастики та волейболу (р<0,05–0,001). Також під час уроків з легкої атлетики 

менше часу відводилося на відпочинок школярів СМГ, ніж під час уроків із 

гімнастики (р<0,001) і баскетболу (р<0,05). Це свідчить про те, що учителі 

вміло використали відпочинок школярів СМГ під час уроків легкої атлетики 

для передачі теоретичного навчального матеріалу, передбаченого програмою.  

Проте аналіз середніх значень (з усіх видів спорту) показав, що на 

виконання вправ витрачалося стільки ж часу, скільки на організацію уроку, 

передачу знань і відпочинок школярів. У результаті моторна щільність уроків 

(табл. 3.1) у середньому становила 30,24% (верхня межа з додаванням 

сигмального відхилення – 36,6%). Навіть якщо припустити, що усі школярі з 

початком начального року тільки приступили до занять у СМГ після 

перенесеного захворювання, то такий показник є дуже низьким, оскільки він 

знаходиться на нижній межі норми щодо моторної щільності уроку, 

рекомендованої для школярів СМГ наприкінці другого півріччя навчального 

року – 30–35%. Оскільки не всі школярі СМГ є початківцями, то для них 

величини моторної щільності мають поступово (щопівроку протягом двох років 

навчання у СМГ) зростати до 75%. Тому показники моторної щільності уроків з 
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усіх видів спорту оцінювали як такі, що знаходяться на нижній межі 

рекомендованих фахівцями величин. 

Таблиця 3.1 

Результати хронометражу уроку фізичної культури зі школярами СМГ 

Модуль 

(вид 

спорту) 

Види діяльності, с (М±SD) 

організація 

уроку 

передача 

знань 

виконання 

вправ 
відпочинок 

про-

стій 

баскет-

бол 
262,79 227,94 827,65 243,49**в/б 176,13 

112,42 119,00 231,04 110,71 164,83 

волейбол 

 
317,41 170,46 945,25 342,89 278,03 

134,10 93,29 298,47 282,64 269,04 

гімнас-

тика 

324,00 230,00 798,13 363,67 140,00 

49,20 48,90 24,33 57,83 122,01 

легка 

атлетика 

 

280,00 
380,00 

*б/б,**гімн,***в/б 
760,00 

140,00 
*б/б,***гімн 

360,00 

34,64 138,56 69,28 34,64 311,77 

загалом 
296,05 252,10 832,76 272,51 308,54 

82,59 99,94 155,78 121,46 216,91 

Примітки: 1. Тут і далі маленькими літерами вище опорної лінії тексту позначено 

модулі, між якими встановлено достовірні розбіжності (б/б – баскетбол, в/б – 

волейбол, гімн. – гімнастика, л/а – легка атлетика); 

2.  Ступінь достовірностей розбіжностей позначено так як і в табл. 2.1. 
 

Також викликали застереження високі показники простою. У середньому 

11,27% тривалості уроку (що становить 5 хв) учителі витрачали на недоцільні 

дії, які понижують його ефективність, позаяк не сприяють розв’язанню завдань 

уроку. Найчастіше – це недостатня кількість інвентарю або відсутність вчителя 

з будь-яких причин: запізнення вчителя на урок та передчасне його закінчення. 

Тому резерв в удосконаленні майстерності учителя ФК становив у середньому 

5 хв.  

Аналіз величин моторної щільності різних частин уроку (табл. 3.2) 

показав, що в підготовчій частині уроку гімнастики вона була вищою, 

порівняно з іншими видами спорту і достовірно (р<0,05) вищою, порівняно з 

уроком баскетболу. Моторна щільність основної частини уроку гімнастики 

також була однією з найвищих (разом із уроком волейболу), тоді як її величини 

на уроці  баскетболу також були найнижчими (порівняно з уроками гімнастики 

– р<0,05 та волейболу  – р<0,01). Моторна щільність заключної частини, хоча й 
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не суттєво, проте усе ж була вищою під час уроків із гімнастики. Моторна 

щільність заключної частини уроків з усіх видів спорту була найнижчою 

відносно підготовчої та основної частин. Імовірно, це пояснюється суттєвим 

зниженням навантаження за рахунок зменшення тривалості виконання вправ 

наприкінці уроку.  

Таблиця 3.2 

Величини загальної та моторної щільності уроку (%,М±SD) фізичної культури 

(та його частин) зі школярами СМГ 

Модуль 

(вид 

спорту) 

Урок 

у цілому 

Підготовча 

частина 

Основна 

частина 

Заключна 

частина 

ЗЩ МЩ ЗЩ МЩ ЗЩ МЩ ЗЩ МЩ 

баскетбол 
89,15 33,42 82,05 61,21 82,24 60,89*г**в/б 84,52 48,58 

18,65 8,60 22,27 17,74 11,44 8,27 25,30 23,97 

волейбол 
91,42 31,74 82,97 66,46 89,44 73,91 76,38 41,09 

7,60 4,46 21,54 19,13 13,22 18,16 35,25 26,99 

гімнастика 
94,87*л/а 30,12 92,35 74,98* б/б 90,47 67,18 93,88 47,50 

4,29 1,47 25,39 19,96 8,38 6,03 6,75 26,54 

легка 

атлетика 

86,52 28,35 82,29 65,71 88,29 66,43 78,71 41,00 

5,84 1,21 11,99 9,47 6,95 8,27 15,54 14,92 

загалом 
90,49 30,91 84,91 67,09 87,61 67,10 83,37 44,54 

9,09 3,93 20,30 16,57 10,00 10,28 20,71 23,11 

Примітки: 1. ЗЩ – загальна щільність уроку, МЩ – моторна щільність уроку; 

  2. Інші позначки як в табл. 3.1. 
 

 

Можливо, варто рекомендувати учителям для підвищення моторної 

щільності заключної частини уроків у СМГ використовувати дихальні вправи, 

що не підвищуватимуть, а навіть навпаки, сприятимуть ефективнішому 

зниженню напруженості. Отож аналіз показників загальної щільності різних 

частин уроків ФК в СМГ показав, що її величини були дещо вищими в основній 

частині (від 79,69% до 90,47%), ніж в підготовчій (від 79,56% до 92,35%) чи 

заключній (від 74,09% до 93,88%). Зауважимо, що уроки гімнастики 

відрізнялися трохи вищими показниками загальної щільності усіх частин уроку, 

тоді як відносно найнижчими були показники загальної щільності частин уроку 

ФК з волейболу. Проте суттєвих відмінностей у показниках загальної щільності 

у різних видах спорту не було зафіксовано, тому для підвищення ефективності 
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уроків ФК в СМГ можна порадити учителям поліпшити організацію усіх трьох 

частин з усіх видів спорту.  

Тривалість різних за величиною навантажень на уроці ФК в СМГ. Для 

визначення впливу вправ, що пропонували школярам, на рівень 

функціональних можливостей ССС, визначали тривалість роботи при певній 

ЧСС (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Тривалість, с, (М±SD) навантажень різної інтенсивності  

на уроках фізичної культури зі школярами СМГ 

Модуль 

(вид спорту) 
ЧСС, уд/хв 

<96 
96–

108 
108–120 

120–

132 
132–144 

144–

156 
>156 

баскетбол 

 

533 565 562 487 434 437 130*в/б 

492 592 448 454 356 259 127 

волейбол 

 

389 585 490 647 417 321 130 

614 731 399 605 423 349 127 

гімнастика 

 
348 272 

144 
***в/б, л/а, б/б  

296 

*в/б 

840 
**в/б, л/а, б/б 

472 
227 

*л/а,в/б 

551 380 111 261 505 195 217 

легка атлетика 

1207 
**б/б, г,в/б 

960**г 633 407 187 
98 

***г,**б/б 
38 

366 257 157 100 101 93 36 

загалом 
619 596 457 459 469 332 108 

506 490 279 355 346 224 108 

рекомендації – 2280 360 – 

Примітка. Умовні позначки такі як в табл. 3.1 

З’ясовано, що в середньому 27,61±10,13 хв уроків у СМГ відбувалося при 

ЧСС до 120 уд./хв. У результаті аналізу даних було визначено, що 

навантаження в такому пульсовому діапазоні суттєво (р<0,05–0,001) частіше 

застосовували час уроків легкої атлетики, ніж під час уроків з інших видів 

спорту. Невисокі величини ЧСС під час уроків легкої атлетики педагогічно 

виправдані, оскільки вивчали і удосконалювали техніку низького старту й 

метання м’ячика. Адже відомо, що в періодах навчання рухових дій під час 

вступної та підготовчої частин уроку, а також у перервах між вправами високої 

інтенсивності використовують м’язові навантаження з ЧСС 100–120 уд./хв. 
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Зауважимо, що й на відпочинок школярів під час вирішення таких завдань 

вчителі відводили відносно мало часу (достовірно менше, ніж під час уроку з 

баскетболу – р<0,05 і гімнастики – р<0,001), що також доцільно.  

Натомість установлено, що уроки гімнастики містили найменшу (в 

окремих випадках достовірно р<0,001 меншу, ніж уроки з легкої атлетики і 

волейболу) кількість навантажень малої зони потужності. Навантаження з ЧСС 

до 120 уд./хв тривалістю 45–60 хв рекомендовано для хворих на інфаркт 

міокарда у періоді реабілітації. Слід ураховувати, що такі навантаження 

викликають невелику реакцію організму, тому недостатні для розвитку 

фізичних якостей до рівня, що відповідає нормативним вимогам. Тобто 

третина тривалості уроків  ФК у школярів СМГ відбувається при ЧСС, нижчій 

від рекомендованих для реабілітації хворих на інфаркт міокарда. Зрозуміло, що 

такі уроки не сприяють підвищенню працездатності школярів СМГ. Найбільше 

таких засобів на уроках легкої атлетики, ніж на уроках гімнастики. 

Відповідно до рекомендацій фахівців, при ЧСС 120–130 уд./хв  

виконують вправи з дуже ослабленими дітьми впродовж усього навчального 

року. А для відносно сильніших школярів, зарахованих до СМГ, руховий 

режим у діапазоні ЧСС 120–130 уд./хв застосовують упродовж перших 1–1,5 

місяців занять, поступово збільшуючи за інтенсивністю й обсягом, відповідно 

до адаптаційних можливостей організму з поступовим доведенням 

навантажень до ЧСС 140–150  уд./хв в основній частині заняття. Поза тим у 

результаті проведених досліджень ми з’ясували, що на практиці в середньому 

до 15 хв урок тривав у пульсовому діапазоні 120–130 уд./хв. Найбільше таких 

навантажень було на уроках волейболу, найменше – на уроках гімнастики, що 

призвело до суттєвих розбіжностей (р<0,05) між показниками. За даними 

фізіологів, навантаження при такій ЧСС сприяють гармонійній діяльності 

опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної,  нервової та інших 

органів і систем організму школярів СМГ: збільшується хвилинний об’єм крові 

(за рахунок систолічного об’єму), поліпшується зовнішнє та тканинне дихання. 

При таких навантаженнях не висувають неадекватних вимог до ослабленого 
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організму, поза тим формуються життєво необхідні навички та вміння. До того 

ж вправи, що викликають помірну реакцію організму, також є недостатніми 

для розвитку фізичних якостей до рівня нормативних вимог.  

Очевидно, що навантаження в діапазоні ЧСС 130–140 уд./хв 

застосовували в мізерній кількості часу на уроках ФК в СМГ (в середньому 7,89 

хв, що дорівнювало 17,53%). Тоді як навантаження при ЧСС 130–150 уд./хв  

вважають оптимальними для кардіореспіраторної системи в умовах аеробного 

дихання й дають хороший тренувальний оздоровчий ефект для серцево-

судинної та дихальної систем в умовах аеробного енергозабезпечення; при 

цьому м’язовим навантаженням помірної потужності з ЧСС 130–140 уд./хв 

рекомендують відводити 85% часу уроку, а вправам з ЧСС 140–150 уд./хв – 

15%.  

Проведені нами дослідження дали змогу виявити, що навантаження при 

ЧСС 140–150 уд./хв на практиці застосовували в достатній кількості (у 

середньому – протягом 6,18 хв, що становить 13,73% їх тривалості). Тоді як 

тривалість фізичних навантажень з величиною ЧСС від  130 до 140 уд./хв на 

уроках зі СМГ суттєво (на 20 хв – півуроку!) поступалася рекомендованим 

величинам (85% = 38 хв). Отож резерви для підвищення ефективності уроків 

ФК в СМГ криються в надмірному використанні низькоінтенсивних 

навантажень (з ЧСС меншою від 120 уд./хв).    

Аналіз даних табл. 3.3 показав, що  уроки з легкої атлетики містять 

найменшу кількість часу з ЧСС 140–150 уд/хв (лише 1,63±3,11 хв), що суттєво 

нижче від показників інших видів спорту (гімнастика – р<0,001 та баскетбол – 

р<0,01). Пояснення полягає у вивченні під час уроків з легкої атлетики нових 

складних за координацією вправ. 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що на практиці тривалість 

навантажень великої інтенсивності (вище від 150 уд./хв) на уроках відповідає 

рекомендаціям фахівців, оскільки вчителі ФК використовували його тільки у 

вигляді короткочасних навантажень – у середньому 1,90±2,07 хв. Суттєво 

більше (р<0,05) було таких засобів на уроках гімнастики (3,79±3,62 хв) і більше 
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– на уроках баскетболу (2,31±2,12 хв), порівняно з уроками з пріоритетним 

застосуванням інших видів спорту. Тобто тривалість вправ із ЧСС понад 

140 уд./хв в СМГ відповідало вимогам; тоді як навантаження діапазону 130–

140 уд./хв застосовувалися в недостатній кількості, а до 120 уд./хв – у 

надмірній.  Отже, наші дослідження підтвердили дані інших фахівців 

(Т. Е. Виленская, 2005, 2006; В. В. Алексеев, 2011) про необхідність збільшення 

у ФВ школярів СМГ інтенсивності фізичних навантажень та обсягів засобів для 

розвитку витривалості. 

Кількість часу, що відводять на уроці для розвитку окремих фізичних 

якостей школярів СМГ. Результати хронометражу уроків ФК (табл. 3.4) 

вказують на те, що тривалість засобів, спрямованих на розвиток спритності і 

гнучкості, практично відповідають рекомендованим величинам. Імовірно, тому, 

що засоби для розвитку цих фізичних якостей практично не мають 

протипоказань у роботі зі школярами СМГ і їх можуть застосовувати вже з 

перших уроків. 

Таблиця 3.4 

Тривалість (с) навантажень різної спрямованості 

на уроці фізичної культури 

 Витривалість Сила 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
 

Г
н

у
ч

к
іс

ть
 

С
п

р
и

тн
іс

ть
 

ае
р
о

б
н

а 

си
л
о

в
а 

ш
в
и

д
к
іс

н
а 

аб
со

л
ю

тн
а 

ш
в
и

д
к
іс

н
а 

Рекомендовано 

(В. А. Романенко, 1999)  
540 405 405 135 405 405 135 230 

На практиці 289 – 138 – 171 271 167 280 

 

Поза тим недостатньою була кількість вправ спрямованих на розвиток 

швидкості (у 1,5 раза), аеробної витривалості (у 2 рази), швидкісної сили і 

швидкісної витривалості (у 3 рази). Тоді як застосування цих засобів 

протипоказане лише в окремих випадках. Визначено, що кількість часу, який 

виділяють на уроці для розвитку сили і витривалості школярів СМГ, була 
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суттєво (на 68%) меншою від належної, не звертаючи уваги на те, що в 

середньому шкільному віці створюються біологічні сприятливі умови для 

ефективного розвитку цих якостей. Так, пришвидшений розвиток сили в 14–15 

років у хлопців  забезпечується різними фізіологічними механізмами: 

збільшенням фізіологічного поперечника м’язів і збагаченням багатих на 

енергію фосфатних сполук. У період статевого дозрівання кисневі режими при 

фізичному навантаженні не економічні: посилення легеневої вентиляції 

здійснюється в основному за рахунок збільшення частоти дихання при низькій 

ефективності роботи серця. Проте витривалість до навантажень 

субмаксимальної потужності різко зростає, оскільки природнє зростання 

збігається з підвищенням у скелетних м’язах кількості спеціалізованих 

гліколітичних і креатинфосфатних волокон (А. А. Гужаловский, 1978). Тому з 

урахуванням темпів біологічного розвитку локомоторної функції на цьому 

етапі онтогенезу період 13–15 років є сприятливим періодом для розвитку 

швидкісної (анаеробної) витривалості і сили (В. А. Романенко, 1999). 

Засоби, спрямовані на розвиток силової витривалості та абсолютної сили 

у фізичному вихованні школярів СМГ практично взагалі не застосовувалися, а 

втім, від ступеня розвитку сили циліарного м’яза залежить гострота зору, від 

розвитку постуральних м’язів великою мірою залежить постава. Невелика 

частина уроку, яку цілеспрямовано застосовували для розвитку основних 

фізичних якостей школярів СМГ, не сприяє поліпшенню рівня їхньої фізичної 

підготовленості. Особливо мало часу відводили на розвиток витривалості (25%) 

і сили (15%). Що підтверджує результати досліджень Т. Є. Віленської (2005, 

2006). 

Засоби фізичного виховання на уроці фізичної культури у СМГ. 

Результати аналізу візуальних спостережень за вправами спрямованими на 

зміцнення окремих м’язових груп свідчать, що у фізичному вихованні школярів 

СМГ застосовують велику кількість асиметричних вправ; недостатня кількість 

вправ для розвитку м’язових груп, що забезпечують вертикальне положення 

тіла; відсутність вправ на розвиток косих м’язів живота, натомість часте 
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застосування вправи для зміцнення внутрішніх м’язів таза (клубово-

поперекових м’язів); зловживання вправами для розвитку великих грудних 

м’язів при недостатній кількості вправ для розвитку їхніх антагоністів 

(ромбоподібних м’язів); недостатня кількість вправ цілеспрямованого 

оздоровчо-реабілітаційного характеру при переважанні вправ шкідливих для 

застосування у СМГ. 

Велика кількість асиметричних вправ (подача м’яча у волейболі, метання 

м’ячика, стрибок з розбігу тощо) призводить до дисгармонійного фізичного 

розвитку й формування асиметричної постави. Щоби уникнути цього, варто 

навчати школярів метань правою і лівою руками і під час оцінювання 

враховувати обидва результати. Такий методичний підхід, окрім гармонійного 

фізичного розвитку, сприятиме розвиткові спритності (координованості) 

школярів.  

Постуральні м’язи (postural musculus – лат. positura – позиція, стан), це 

м’язи, які підтримують вертикальне положення тіла. До них належать усі м’язи, 

що кріпляться безпосередньо до хребта. Частина з них кріпиться до таза, який  

своєю чергою кріпиться до хребта. Всі вони беруть участь у ходьбі. 

Недостатній розвиток постуральних м’язів (м’язів спини, таза, шиї, живота, 

грудей, стегон) призводить до порушень постави. Катастрофічне щорічне 

збільшення кількості школярів із порушеннями постави підтверджує 

недостатню ефективність уроків ФК під час профілактики цих порушень і 

необхідність збільшення кількості вправ для розвитку сили м’язів, що 

формують правильну поставу.  

Результати проведеного дослідження засвідчили, що зазвичай розвитком 

косих м’язів нехтують. Однак косі м’язи мають важливе практичне значення в 

різних видах руху. Вони відповідають за повороти тіла в сторони, за нахили 

його в сторони, беруть участь у дихальних рухах, утриманні внутрішніх 

органів. При гармонійному розвитку вони надають статурі спортивного 

вигляду, звужуючи талію.  
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Спостереження показали, що для розвитку силової витривалості м’язів 

черевного преса натомість часто використовують вправу піднімання тулуба у 

сід з вихідного положення сидячи з прямими ногами при закріплених стопах. 

При такому вихідному положенні в основному розвивається силова 

витривалість клубово-поперекових м’язів (Musculus iliopsoas), практичне 

значення розвитку яких значно поступається важливості зміцнення косих і 

прямих м’язів живота (М. Г. Прирост, 1998). 

Відомо, що після застосування вправ для грудних м’язів (метання, 

підтягування, лазіння по канату тощо) корисні спеціальні вправи на їх 

розтягування. Школярі після інтенсивних тренувань м’язів грудей повинні 

також розвивати і їх антагоністи в ділянці спини й лопаток, наприклад 

найширші й ромбоподібні м’язи, інакше це призводить до нерівномірного 

м’язового розвитку і в такому разі у школярів плечі нахиляються вперед. На 

практиці ж спостерігається відсутність вправ, що цілеспрямовано розвивають 

силу ромбоподібних м’язів (вправи на приведення лопатки до хребта і догори). 

Це призводить до збільшення кількості школярів із сутулістю через 

напруженість великого і малого грудних м’язів. Групу ризику становлять 

школярі, які впродовж довшого часу перебувають у положенні нахилу вперед і 

працюють зсутулившись (пишуть або читають). Тому для профілактики 

перенапруження ромбоподібних м’язів варто регулярно виконувати вправи для 

їх зміцнення.  

Певна частина вправ, які застосовували на практиці, при неправильному 

виконанні може призвести до негативних наслідків у функціонуванні опорно-

рухового апарату (наприклад колові рухи головою, колові рухи тулубом). При 

цьому низка вправ, що застосовувалися в уроках не приносять ніякої користі 

для школярів СМГ, викликаючи лише «легку фізичну активізацію» 

(Т. Е. Виленская, 2006). Таким чином, для збільшення оздоровчого ефекту 

уроків ФК в СМГ варто використовувати лише ті вправи, які мають найбільший 

оздоровчий ефект.   
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Аналізуючи й узагальнюючи дані проведеного дослідження, можемо 

стверджувати, що ефективність уроків ФВ у СМГ оцінюють як мінімальну. 

Суттєві розбіжності спостерігалися на практиці залежно від конкретних умов 

проведення уроку, незалежно від модуля.  Для підвищення дієвості уроків варто 

рекомендувати вчителям таке:  

- залучати школярів СМГ до виконання доступних фізичних 

навантажень під час уроків ФК; 

- збільшити моторну щільність уроків (на 40%) за рахунок збільшення 

тривалості виконання вправ; 

- збільшити загальну щільність уроків, ліквідувавши час простою учнів 

в різних частинах уроку; 

- використання дихальних вправ у заключній частині уроку сприятиме 

зниженню навантаження й підвищенню моторної щільності; 

- збільшити (на 20 хв) кількість навантажень, що виконують в 

пульсовому діапазоні 130–140 уд./хв за рахунок зменшення тривалості 

вправ з ЧСС до 120 уд./хв; 

- збільшити відсоток часу уроку,спрямованого на розвиток витривалості 

і сили школярів; 

- після виконання асиметричних вправ виконати вправу в інший бік; 

- додати вправи для м’язів, що формують поставу, особливо косих, 

ромбоподібних м’язів тощо; 

- виключити небезпечні для здоров’я школярів вправи; 

-  врахувати максимальну кількість вправ оздоровчо-реабілітаційного 

спрямування; 

- застосовувати  диференційований індивідуальний підхід залежно від 

ступеня функціонального рівня підготовленості, показань і 

протипоказань. 

Зміст і організація позаурочних форм інтегративного фізичного 

виховання учнів І–ІІІ груп здоров’я ЗОШ. Керуючись положеннями 

Саламанської декларації, значення терміна «інклюзивна освіта і виховання». 
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стосується усіх дітей, що відрізняються від решти. Та в нашій країні освітяни 

традиційно вузько сприймають термін «інклюзія», як такий що стосується лише 

школярів з особливими потребами. Не звертаючи уваги на низку публікацій, які 

доводять, що школярі СМГ відрізняються від учнівського загалу (за окремими 

показниками – суттєво), фахівці не вважають за доцільне надавати нового 

значення усталеному терміну, тому зазначають, що для позначення цього 

явища варто підшукати новий термін. Достовірної різниці між пропорціями 

позитивних і негативних відповідей не спостерігалося. Більше ніж половина 

експертів (62,5%) не вважають доречним застосування терміна «інтегративне» 

стосовно ФВ учнів І–ІІІ медичних груп. Серед них 25,0% переконані у цьому, а 

ще 37,5% більше схиляються до негативної відповіді. Лише 12,5% респондентів 

переконані, що термін «інтегративне» також поширюється і на школярів СМГ. 

Іще 25,0% вагаються з відповіддю, при цьому більше схиляючись у бік 

позитивної відповіді. Узагальнення даних проведеного дослідження показало, 

що у відповідях експертів немає одностайної думки з цього питання, оскільки 

величина коефіцієнта конкордації (W=0,083) свідчила про поганий ступінь 

узгодженості думок експертів.  

Якість проведення вчителями ФК інтегративних уроків з учнями різних 

медичних груп в сучасних умовах експерти оцінили як 2,56±0,89 бала (за 5-

бальною шкалою). Оцінки експертів коливалися в діапазоні 1–3 балів, тому 

коефіцієнт варіації (V=1,61%) засвідчив одностайність відповідей респондентів. 

Усі фахівці однозначно (у 93,75% випадків) погодилися з тим, що потрібно 

підвищити рівень підготовленості учителів до проведення таких уроків. 

Усі наявні критерії розподілу школярів на медичні групи експерти 

одностайно оцінили невисокою кількістю балів (1,4–1,6 бала за 4-бальною 

шкалою – рис. 3.3). Це свідчить про недосконалість наявних критеріїв 

формування медичних груп і необхідність їх удосконалення. Експерти 

висловили побажання враховувати показники соматотипу, властивостей 

нервової системи, біологічного чи функціонального віку, психофізіологічні 

можливості тощо при формуванні груп. Проби з ЧСС експерти не вважають 
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доцільними, оскільки в різних дітей спостерігають великі індивідуальні 

розбіжності в значеннях ЧСС і в спокої, і при навантаженні, що не дозволяє 

застосовувати однакові критерії для різних дітей.  

 

Рис. 3.3. Оцінки за 4-бальною шкалою (де 4 – найвища оцінка) наявних критеріїв 

розподілу школярів до медичних груп:  

1 – Проба Руфф’є; 2 – проба Руфф’є модифікована І.П.Заневським (2013),                    3 – 

експрес-методика Г. Л. Апанасенка, 4 – група здоров’я, 5 – інші 

 

Серед запропонованих нами способів організації ФВ учнів СМГ (рис. 3.4) 

не було оптимального, на думку експертів, тому на найвищому рейтинговому 

місці був варіант відповіді «інші», що свідчить про те, що наявні форми 

організації не досконалі й потребують удосконалення. Величина коефіцієнта 

конкордації (W=0,143) свідчила про погану узгодженість думок експертів з 

цього питання. Велика кількість експертів вважали доцільним замінити уроки 

ФК в СМГ заняттями з ЛФК, фізичної реабілітації чи АФВ. При цьому 

більшість висловилася за заняття з АФВ. Окремі з них зазначають, що такий 

варіант підходить більшою мірою для ЗОШ  розміщених у великих містах. Тоді 

як для малокомплектних ЗОШ більш придатними будуть одночасні уроки 

школярів різних медичних груп. Частина фахівців  вважають за необхідне 

враховувати бажання школярів та їхніх батьків. Для тих школярів, які прагнуть 

займатися окремо, і тих, яким із певних причин рекомендовані окремі заняття, 

організовувати індивідуальні чи дрібногрупові заняття. Якщо дитина прагне 
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займатися разом з усіма – ввести в основну групу й диференціювати завдання 

та призначити тьютора. Проте третє за значущістю місце посіли спільні заняття 

школярів І–ІІІ груп здоров’я з диференціацією завдань. Це підтверджує 

актуальність обраного напряму дослідження.  

 

 

Рис. 3.4. Рейтинг способів організації фізичного виховання з учнями СМГ: 

1 – спільні уроки з однокласниками  з диференціацією завдань; 2 – … з допомогою 

тьютора (підготованих однокласників); 3 – «кущування» (об’єднання школярів з сусідніх шкіл 

з однаковими відхиленнями у стані здоров’я однорідні за віком); 4 – об’єднання учнів СМГ в 

окремі класи; 5 – звільнення від виконання фіз. навантажень під час уроків ФК (з підготовкою 

теоретичних завдань); 6 – заміна уроків ФК з СМГ заняттями з ЛФК (фізичної реабілітації чи 

АФВ; 7 – інше (вкажіть) 

 

Більшість експертів вважали, що серед запропонованих варіантів 

формування підгруп СМГ найбільш придатним (42,1%) є поєднання важкості 

захворювання й типу захворювання, тобто двох найбільш поширених у теорії. 

Лише трохи відстає другий варіант поділу школярів СМГ на підгрупи, залежно 

від захворювання: А (серцево-судинні і дихальні), Б (внутрішні хвороби) і В 

(порушення ОРА). Коефіцієнт конкордації засвідчив низьку узгодженість 

відповідей (W=0,018). 

Найбільше експертів (27,3%) відзначили принцип «диференційованого 

підходу до використання фізичного навантаження» як такий, що має право на 

виведення його в ранг специфічних принципів інтегративного ФВ; 18,2% 

експертів вважають принцип «оздоровчої, лікувально-профілактичної 
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спрямованості усіх форм і засобів ФВ» одним із специфічних принципів 

інтегративного ФВ. Дещо відставали (15,9%) у рейтингу принципи 

«профілактики короткозорості» та «обов’язкового емоційного й естетичного 

оформлення занять», далі – принцип  формування правильної постави та її 

корекція (13,6%). Найменше експертів відзначили принцип «навчання 

раціонального дихання» (9,1%). Оскільки відповіді респондентів неузгоджені, 

то очевидно є необхідність продовжити досліджувати поставлене питання. 

Експерти зауважили, що три останні принципи містяться у трьох перших, тому 

немає змісту їх виокремлювати. Інші експерти, навпаки, відзначали лише ті, які 

важливі, які випливають з мети ФВ в СМГ. 

Серія запитань дозволило уточнити особливості методики інтегративних 

уроків зі школярами СМГ. Загалом було підтверджено рекомендації, які вже 

існують у спеціальній літературі. Так, кожен другий експерт (50%) погодився, 

що кількість вправ у комплексі загальнорозвивальних вправ (ЗРВ) в СМГ 

повинна бути відносно більшою (10–14 – 14–16), ніж у здорових школярів. 

Більшість (76,9%) експертів погодилися, що кількість повторень ЗРВ в СМГ 

повинна бути відносно меншою, ніж у здорових однолітків і становити 4–5 – 6–

8. Більшість (64,3%) рекомендує виконувати учням СМГ ЗРВ у зручному для 

них темпі. Близько трьох четвертих експертів (71,4%) погодилися з тим, що в 

одному уроці ФК з СМГ варто вивчати техніку лише однієї вправи (з відносно 

більшою кількістю підвідних і підготовчих вправ на більшій кількості уроків). 

Рекомендовані величини моторної щільності в СМГ повинні становити 

51,5% при високій, 45,8% при середній і 39,2% при низькій інтенсивності 

навантаження на уроці. Дещо нижчими від рекомендованих для практично 

здорових одноліток (71,3%; 61,5% та 51,3% відповідно). Тобто в СМГ моторна 

щільність повинна становити 39,2–51,5%, в ОМГ – 51,3–71,3%.  

Понад половина опитаних експертів (57,1%) погодилися, що 15% уроків  

в СМГ повинні проходити з ЧСС 140–150 уд /хв,   85% – 120–140 уд/хв. Більше 

ніж дві третини (71,4%) опитаних погодилися, що інтенсивність навантажень на 

уроці ФК повинна поступово зростати. На перших заняттях має сягати 25–30% 
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вихідного рівня ЧСС, зафіксованого до уроку; поступово збільшуючись до 40–

50% вихідного рівня ЧСС. До кінця періоду перебування в СМГ максимальна 

ЧСС на уроці має наближатися до 70–80% від зафіксованої до початку уроку. 

Більшість (80,0%) експертів висловилися за можливість одночасного 

проведення малих форм ФВ за участю школярів різних медичних груп. 

Ураховуючи побажання експертів диференціації інтенсивності навантаження 

під час їх проведення, варто продумати і впровадити відповідні технології їх 

реалізації (рис. 3.5).    

80,0

53,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"масові" форми

"невеликі" форми

інтегративна

сегрегативна

 

Рис. 3.5. Рекомендовані експертами  

моделі організації позаурочних форм фізичного виховання 

 

Думки експертів щодо проведення спільних масових форм ФВ школярів 

СМГ та ОМГ розділилися майже порівну. Тому варто також розробити форми 

участі учнів СМГ в цих організаційних формах разом зі школярами ОМГ.  

Більшість експертів вважають, що  малі форми ФВ у школярів ОМГ та 

СМГ не повинні відрізнятися за частотою (73,3%) і тривалістю (71,4%). Кожен 

другий вважає, що різниця повинна існувати у змісті фізкультпауз 

фізкультхвилинок і ранкової гімнастики (50,0%). Більшість експертів (71,4%) 

висловилися за відмінності в інтенсивності малих форм ФВ в школярів різних 

медичних груп (рис. 3.6). Мабуть, тому що ці форми короткотривалі, тому й 

відмінності мінімальні (лише в інтенсивності).  

Суттєвіші розбіжності повинні спостерігатися в масових формах ФВ у 

ЗОШ  школярів ОМГ та СМГ. Відмінності повинні стосуватися тривалості 
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(78,6%), змісту (76,9%) та інтенсивності (92,3%) і не відрізнятися (64,3%) за 

частотою. 

  

Рис. 3.6. Показники, які необхідно диференціювати в умовах проведення 

інтегративних позаурочних форм фізичного виховання 

 

Однозначні відмінності повинні торкатися усіх компонентів 

навантаження під час виконання домашніх завдань школярами ОМГ та СМГ 

(64,3–100,0%). Оскільки проводити домашні завдання спільно немає сенсу 

(66,7%), то методика у школярів СМГ, на думку експертів, повинна 

відрізнятися за усіма компонентами навантаження.  

Як вважають експерти, контроль на уроці ФК насамперед повинен бути 

спрямованим на оцінювання функціонального стану здоров’я школярів (31,8%). 

Ще 22,7% респондентів відзначили важливість урахування ступеня поліпшення 

стану здоров’я і одночасного оцінювання стану здоров’я та рівня фізичної 

підготовленості школярів СМГ(рис. 3.7).  
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Рис.3.7. Спрямованість контролю на уроці фізичної культури 

 

Отже проведені дослідження засвідчили, що врахування функціонального стану 

школярів є важливим при проведенні контролю в СМГ.   

 

3.2. Порівняльна характеристика ставлення учнів різних медичних 

груп до уроків фізичної культури  

Ми з’ясували, що рівень ставлення підлітків до уроків ФК є вищим за 

середній (8,60±1,98 бала за 10-бальною шкалою). Співвідношення оцінок, 

зображене на рис. 3.8, підтверджує дані про добре ставлення дітей середнього 

шкільного віку до уроків ФК, оскільки більше ніж половина школярів 

оцінюють його найвищою кількістю балів; ще близько 30% оцінюють своє 

ставлення на 9 і 8 балів. Позитивне ставлення більшої частини учнів середнього 

шкільного віку є однією з засадничих передумов вирішення на якісно новому 

рівні усього комплексу оздоровчих, освітніх і виховних завдань у системі 

шкільного ФВ. 
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Рис. 3.8. Оцінки ставлення учнів до уроку фізичної культури 

Батьки підтверджують, що ставлення їхніх дітей є хорошим. Згідно з 

отриманими нами даними, бажання дітей займатися на уроках ФК вони 

оцінюють трохи вище (p=0,06) від самих дітей (8,80±1,70 бала за 10-бальною 

шкалою). Ця оцінка несуттєво відрізняється від оцінки ставлення самих дітей 

до уроків ФК, що свідчить про знання батьками зацікавлень власних дітей та 

довірливі відносини у сім’ях.  

Попри досить високий рівень приязні школярів до уроків ФК, ми 

з’ясували, що з віком ставлення дітей до уроків ФК має тенденцію до 

погіршення (з 9,24±1,37 бала у школярів 5-х класів до 8,95±1,61 бала в 7-х 

класах і до 8,60±1,98 бала (р<0,01) у 9-х класах). Тенденцію до зниження 

інтересу до ФК в учнів із роками навчання підтверджують й інші фахівці 

(О. Булгаков, 2012). Самооцінка ставлення дітей до уроків ФК різних медичних 

груп підтвердила наше припущення про те, що в умовах зниження рівня 

здоров’я також спостерігається тенденція до погіршення ставлення школярів (з 

9,17±1,50 бала до 8,89±1,13 бала, р>0,05). Ми також з’ясували, що відношення 

дівчат (8,28±2,49 бала) до уроків ФК є дещо гіршим (р=0,064), аніж у хлопців 

(9,00±1,00 бала). Це й не дивно, адже дівчат частіше від хлопців, у зв’язку із 

погіршенням стану здоров’я, скеровують до СМГ.  

Виправити ситуацію і сприяти підтриманню цікавості до уроків ФК 

дозволить знання рухових уподобань школярів, яке допоможе учителеві 

підібрати відповідні для зацікавлення до РА дітей залежно від віку, статі й 

бали 
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рівня здоров’я. Згідно з аналізом та узагальненням результатів проведеного 

нами дослідження найбільшою спонукальною потужністю в уроках ФК слугує 

можливість школярів поліпшити своє здоров’я (61,5%). Цей мотив (рис. 3.9) є 

найголовнішим стимулом до регулярних занять фізичними вправами і суттєво 

(р<0,000) випереджає інші.  

Великою мірою на переконання дітей у оздоровчому значенні уроків ФК 

впливає популярний стереотип про позитивний взаємозв’язок між руховою 

активністю чи заняттями спортом і зміцненням здоров’я. Вважаємо, що в дітей 

середнього шкільного віку ще недостатньо досвіду, аби переконатися в користі 

фізичних навантажень. Друге за значущістю місце (38,3–36,3%) займають такі 

мотиви: можливість розважитися, весело провести час, отримати позитивні 

емоції, відпочити після інтелектуальних навантажень, поліпшити самопочуття, 

удосконалити фігуру і підвищити рівень фізичної підготовленості. Вони 

свідчать про вагомість для учнів середнього шкільного віку рекреаційної, 

оздоровчої та гедоністичної частин уроку ФК. Потреби в активному відпочинку 

і психічному розвантаженні існують у сучасних школярів, і бажання їх 

задовольнити слугують мотивами до участі в уроках ФК. Освітні й особистісно-

орієнтовані мотиви, такі як бажання отримати знання, довідатися нове, 

поліпшити розумову працездатність, а також реалізувати себе і отримати 

можливість порівняти себе з іншими тощо, надихають учнів середньої школи 

до участі в уроці ФК невеликою мірою (7,8%–12,4%) і суттєво (р<0,000) 

відстають у рейтингу.  
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Рис. 3.9. Мотиви, що спонукають до участі в уроках фізичної культури           

учнів середнього шкільного віку (n=1017) 

Проведені дослідження, однак, дали змогу встановити, що з роками 

навчання зростає (р<0,001) кількість учнів, яким в уроках ФК імпонує 

можливість зміцнити здоров’я (загалом – на 22,65%), але водночас 

збільшується кількість учнів, які прагнуть активно відпочити після 

інтелектуальних навантажень (20,08%, р<0,001), розважитися, весело провести 

час, отримати позитивні емоції (13,12%, р<0,01), поліпшити самопочуття 

(13,53%, р<0,01), а також покращити форми тіла (22,89%, р<0,001) і фізичну 

підготовленість (18,12%, р<0,001). Окрім того, з роками навчання 

спостерігається тенденція до зменшення кількості тих, які прагнуть поліпшити 

розумову працездатність (на 2,88%) і отримати нові знання (на 1,09%). З віком 

структура інтересів дітей має тенденцію до змін на «доросліші», проте рейтинг 

мотивів практично не змінюється і мотив здоров’я незмінно займає перше 

рейтингове місце, усе ж уже не так сильно випереджаючи решту (лише на 

7,80%).  

Результати проведеного нами дослідження встановили несхожість у 

мотивах, що спонукають до участі в уроках ФК хлопців і дівчат (рис. 4.6). Так, 

для хлопців (на 18,23%, р<0,000) важливішою є можливість поліпшити свою 

фізичну підготовленість, а також (на 8,62%, р<0,01) шанси реалізувати себе й 
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порівняти свої можливості з іншими. Дівчат уроки ФК приваблюють (на 

14,65%, р<0,001) перспективою удосконалення фігури. 

           

Рис.3.10. Мотиви, що спонукають до участі в уроках фізичної культури         

учнів різної статі: 

1 – поліпшення здоров’я, 2 – можливість відпочити після інтелектуальних навантажень,                         
3 – спілкування, 4 – можливість отримати знання, довідатися нове, 5 – поліпшення фігури,                     
6 – поліпшення рівня фізичної підготовленості, 7 – поліпшення розумової працездатності,                      

8 – можливість розважитися, весело провести час, отримати позитивні емоції,                          
9 – самореалізація, можливість порівняти себе з іншими, 10 – поліпшення самопочуття 

 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що існують суттєві розбіжності 

(рис. 3.11) у першорядних мотивах в учнів різних медичних груп. Провідним 

мотивом до занять фізичним вихованням для учнів із послабленим здоров’ям є 

бажання відпочити після розумових навантажень. Потреба відпочити від 

інтелектуальних навантажень є більшою у СМГ на 10,88% і на 22,43% (р=0,4 та 

р=0,083) відповідно, ніж в учнів ПМГ і ОМГ. Наступними за значущістю є 

бажання розважитися, отримати позитивні емоції (47,37%) та поліпшити 

самопочуття (47,37%). Цей факт характеризує ставлення учнів СМГ до уроку 

ФК не як до навчального предмета, а як до доступного способу рекреації, 

забави і втіхи, тоді як учні ОМГ і ПМГ розглядають урок ФК як можливість 

поліпшити здоров’я (64,18% і 64,93% відповідно) і підвищити рівень фізичної 

підготовленості (44,68% і 31,34%).  

Зауважимо, що можливістю поліпшення здоров’я урок приваблює суттєво 

меншу кількість учнів СМГ, ніж учнів ПМШ і ОМГ (на 22,82%, р=0,055 і 
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22,08%, р=0,056 відповідно), можливістю удосконалення фізичної 

підготовленості – на 15,55% і 28,89% (р=0,18 і р<0,05 відповідно), поліпшення 

тілобудови  – на 35,00% і 25,29% (р<0,01 і р<0,05). Отже, можна зробити 

висновок, що учні з послабленим здоров’ям не вважають шкільний урок ФК 

місцем напруженої праці над собою, а лише «полігоном» для веселощів і 

розваг. Можливо, це пояснюється тим фактом, що учні СМГ часто не беруть 

безпосередньої участі в уроці ФК разом з однокласниками, а просиджують його 

на лаві. Правдоподібно також, що урокам ФК не завадило б додати більше 

можливостей для емоційної розрядки усіх дітей, проте, ймовірно, що діти з 

послабленим здоров’ям потребують її більше від інших. 

     

Рис. 3.11. Мотиви, що спонукають до участі в уроках фізичної культури         

учнів різних медичних груп: 

1 – поліпшення здоров’я, 2 – можливість відпочити після інтелектуальних навантажень,                         
3 – спілкування, 4 – можливість отримати знання, довідатися нове, 5 – поліпшення фігури,                     
6 – поліпшення рівня фізичної підготовленості, 7 – поліпшення розумової працездатності,                      

8 – можливість розважитися, весело провести час, отримати позитивні емоції,                          
9 – самореалізація, можливість порівняти себе з іншими, 10 – поліпшення самопочуття 

 

Отже з результатами дослідження, школярі, незважаючи на невеликий 

власний досвід, стверджують, що переконалися в користі регулярних фізичних 
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навантажень. Більшість із них (75,9%) упевнені, що виконання вправ під час 

уроків ФК сприяє зміцненню їхнього здоров’я (рис. 3.12). Великою мірою на 

переконання дітей у оздоровчому впливі уроків ФК впливає популярний 

стереотип про позитивний взаємозв’язок між руховою активністю чи заняттями 

спортом і зміцненням здоров’я. Згодом діти не знаходять підтвердження цього 

постулату на практиці і міф розвінчується. Про це свідчить зменшення з віком 

кількості учнів, які були переконані в оздоровчому впливі фізичних вправ 

(р<0,001). 

                        

Рис. 3.12. Зміни у психофізичному стані, які переконливо відчувають школярі  

після фізичних навантажень уроку фізичної культури (n=1017) 

Після уроків ФК школярі простежують у себе поліпшення настрою 

(48,9%). Кожен другий школяр зазначив, що в процесі регулярних занять під 

час уроків ФК фігура удосконалилася (47,6%). Частина учнів (45,9%) 

спостерігали підвищення рівня фізичної підготовленості.  

Невеликою є кількість (16,5%) респондентів, котрі після уроків ФК 

відчувають позитивний вплив фізичних навантажень на готовність до 

виконання певного виду навчальної роботи із високим ступенем напруженості 

значними затратами нервової енергії. А з 5-го по 9-й клас кількість учнів, які 

відчули на власному досвіді поліпшення розумової працездатності ще суттєво 
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(р<0,01) зменшується. Імовірно, причиною цього є значне збільшення 

інтелектуального навантаження з роками навчання і відповідно зменшення 

часу, що можуть і хочуть відвести діти на виконання фізичних вправ упродовж 

навчального дня. Адже відомо, що з кожним класом зменшується кількість 

учнів, охоплених організованим проведенням у школі фізкультхвилинок, 

фізкультпауз і рухливих перерв, і що з віком діти дедалі менше часу 

приділяють виконання вправ рухливих хвилинок під час виконанню домашніх 

завдань (І. Боднар, 2013). Також можливо, що  через фізичну перевтому чи 

надмірне психічне перенавантаження після ФК важко сконцентруватися на 

наступному уроці. 

Між відповідями дівчат і хлопців спостерігалися відмінності на питання 

про ефект від занять під час уроків ФК. Зауважимо, що хлопці після цих уроків 

частіше, ніж дівчата, відзначають поліпшення настрою (на 7,54%), фізичної 

підготовленості (на 19,50%, р<0,000) і розумової працездатності (на 10,64%, 

р<0,001). Дівчата ж у процесі регулярного виконання фізичних вправ (на 

7,55%, р=0,06) частіше від хлопців спостерігають покращення форм тіла. 

Очевидно, що кожен спостерігає ті поліпшення, на які сподівався і які йому є 

важливими.   

Закономірним є факт, що учні СМГ (рис. 3.13) відчувають (на 17,44%, 

р=0,09) менший оздоровчий вплив занять із ФВ, ніж учні ПМГ і (на 18,76% 

менший р<0,05) ОМГ. Серед учнів СМГ менше тих, які переконані у користі 

фізичних навантажень в удосконаленні фігури (на 24,47% і 32,14%, р<0,05 і 

р<0,01) ніж учнів з міцним здоров’ям. Серед учнів СМГ (на 14,34% і 15,73%, 

р<0,05 і р<0,01 відповідно) більше тих, яких не відчули ніякої користі від 

виконання фізичних вправ, що є характерним для цього контингенту дітей. Ці 

факти, імовірно, можна пояснити відносно гіршим ставленням учнів, 

скерованих до СМГ, до уроків ФК, ніж у представників інших груп. За 

показниками фізичної підготованості й розумової працездатності не 

спостерігалося суттєвих розбіжностей у враженнях дітей різних медичних груп.  
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У середньому мало хто (5,9%) з учнів середнього шкільного віку зізнався, 

що не відчуває ніяких змін у своєму психофізичному стані. Тому більша 

частина (86,4%) школярів вважають урок ФК потрібною формою організації 

ФВ у школі. Серед батьків майже усі (94,7%) вважають таку форму організації 

ФВ у школі, як урок ФК, важливою.  

У переконанні в користі та необхідності уроків ФК не спостерігається 

вираженої тенденції з віком дітей: 86,4% учнів 5-х – 9-х класів вважають уроки 

ФК потрібними. Відсутні й гендерні розбіжності з цього питання: 88,72% 

хлопців і 91,15% дівчат вважають необхідною таку форму ФВ. Проте дані, 

отримані нами, дають змогу стверджувати, що між думкою про значущість 

уроків ФК і рівнем здоров’я дітей (табл. 3.5) існують взаємозв’язки. Більшість 

дітей СМГ, як і інші школярі, вважають урок ФК потрібною організаційною 

формою ФВ у школі. Поза тим було встановлено тенденцію до зниження 

кількості учнів, які переконані в користі таких уроків зі зниженням рівня 

здоров’я. 

 

Рис. 3.13. Зміни, які відчувають школярі різних медичних груп після фізичних 

навантажень: 

1 – зміцнення здоров’я, 2 – поліпшення настрою, 3 – удосконалення фігури, 4 – підвищення 

фізичної підготовленості, 5 – поліпшення розумової працездатності, 6 – не відчули 
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Така ж тенденція спостерігається і в кількості уроків ФК, в яких хотіли би 

брати участь учні впродовж тижня (табл. 3.5). Так само з’ясовано, що учні СМГ 

набагато менше (р<0,05–0,001) люблять складати нормативи, ніж інші діти. 

Тоді як бажання складати нормативи несуттєво відрізняється в дівчат 

(7,66±2,82 бала) і хлопців (7,89±3,05 бала за 10-бальною шкалою) і не 

змінюється з віком дітей (7,5±3,4 бала – у 5 класі, 8,2±2,3 бала – у 7 класі і 

7,9±2,7 бала – у 9-му класі), що свідчить про незмінність інтересу здорових 

дітей до змагань, бажання проявити себе, самореалізуватися, продемонструвати 

свої можливості, порівняти свої сили з силами суперника.  

Таблиця 3.5 

Критерії зацікавленості уроками фізичної культури у дітей середнього 

шкільного віку (n=1017), скерованих до різних медичних груп  

Медичні групи 
Спеціальна 

(n=59) 

Підготовча 

(n=327) 

Основна 

(n=631) 

Необхідність уроків ФК, % 89,47 92,54 93,62 

Бажання складати нормативи, Х±σ 5,83±3,47 7,69*омг±2,90 7,14**смг±3,25 

«За» диференційовану шкалу 

оцінювання з ФК, % 
66,67 75,00 83,83 

«За» удосконалення оцінювання 

на уроках ФК, % 
58,82 55,81 64,21 

Класи 5 кл (n=365) 7 кл (n=342) 9 кл (n=310) 

Необхідність уроків ФК, % 86,0 89,9 84,5 

Бажання складати нормативи,Х±σ 7,5±3,4 8,2±2,3 7,9±2,7 

«За» диференційовану шкалу 

оцінювання з ФК, % 
76,2 85,4 81,1 

«За» удосконалення оцінювання 

на уроках ФК 
70,0 48,7 65,7 

Стать 
дівчата 

(n=510) 

хлопці 

(n=507) 

– 

Необхідність уроків ФК, % 91,2 88,7 – 

Бажання складати нормативи, Х±σ 7,7±2,8 7,9±3,1 – 

«За» диференційовану шкалу 

оцінювання з ФК, % 
77,5 83,5 

– 

«За» удосконалення оцінювання 

на уроках ФК 
59,2 65,8 

– 

Примітка. Умовні позначки такі як і в табл. 2.1.  
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З віком зростає (р<0,05) кількість учнів, які переконані в тому, що оцінка 

з ФК повинна бути диференційованою (з 76,2% до 81,1%). Дещо більше 

хлопців, ніж дівчат (p=0,08), надають перевагу 12-бальній шкалі оцінювання. Зі 

зниженням здоров’я діти дедалі частіше (p=0,06) висловлюються за 

впровадження недиференційованої шкали оцінювання з ФК.   

Серед усіх дітей, опитаних нами, більшість (86,06%) бажала би мати три і 

більше уроків ФК на тиждень. Так, кожен третій учень (36,45%) вважає 

оптимальною кількістю 3 уроки на тиждень, кожен п’ятий (21,31%) –  4 уроки; 

третя частина школярів (28,29%) висловилася за щоденні уроки ФК. Окрім того 

невелика кількість учнів виступають за скорочення кількості уроків ФК на 

тиждень до 2-х (10,9%) і навіть до 1-го (2,9%). Бажання більшості учнів 

середнього шкільного віку брати участь у більшій кількості уроків з ФК 

підтверджує позитивне ставлення до них, а також – про існування потреби в 

регулярній руховій активності для активного відпочинку й розвантаження після 

розумових навантажень.  

Було з’ясовано, що думки батьків з означеного питання практично 

збігаються з думками їхніх дітей. Батьки оптимальною кількістю уроків ФК на 

тиждень вважають 3 уроки (58,2%). Четверта частина батьків хотіли б, щоб їхні 

діти мали більшу кількість уроків: 15,4% висловлюються за 4 уроки на 

тиждень, 7,7% – за щоденні уроки. Проте є й такі батьки, які вважають за 

необхідне зменшити кількість уроків ФК, але їх небагато: 17,4% з них 

вважають достатніми дворазові уроки протягом тижня, 1,3% батьків вважають 

найкращою кількістю один урок ФК на тиждень.  

Незважаючи на прагнення більшості школярів до збільшення кількості 

уроків ФК, з роками навчання зменшується кількість учнів, які бажали б мати 5 

уроків ФК на тиждень (з 32,50 до 22,94%) і збільшується – тих, які хотіли би 

мати 2 уроки (з 9,40 до 20,18%, р<0,001) на тиждень. Суттєвим (р<0,001) є 

зменшення кількості школярів, яким імпонують чотириразові заняття з ФК на 

тиждень. Особливо помітним є прагнення до скорочення кількості уроків ФК у 
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дев’ятикласників (рис. 3.14). Ця тенденція підтверджує істинність зниження 

інтересу учнів з роками навчання у школі. 

 

Рис. 3.14. Бажана кількість уроків фізичної культури  

учнями різних вікових груп 

Суттєво (р<0,001) більшій частині учнів (46,8%) в уроках ФК 

подобається усе, що пояснюється особливістю сприйняття в дитячому віці. 

Серед тих дітей, які усе ж виказали (рис. 3.15) антипатію до уроків ФК, кожен 

п’ятий школяр висловив зауваження змістовного характеру – нарікання на 

однотипність та нецікавість вправ (22,1%). Кількість цих школярів суттєво 

переважає (р<0,001) кількість тих, яких не влаштовує ресурсне забезпечення 

уроків інвентарем (13,9%). Зазначені причини (ресурсного і змістовного 

характеру) суттєво (р<0,01) випереджають інші причини нелюбові школярів до 

уроків ФК. При цьому варто зауважити, що рейтинг чинників, через які уроки 

ФК не подобаються школярам, практично не змінюється з роками навчання 

дітей у школі. Ці недоліки справді часто наявні у більшості шкіл і великою 

мірою залежать від ставлення вчителів та адміністрації ЗОШ до ФК. Постійне 

оновлення спортивної бази й обладнання, застосування новітніх засобів ФВ з 

урахуванням інтересів дітей дозволить привернути інтерес кожного третього 

школяра, що, без сумніву, є неабияким досягненням. 
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Рис. 3.15. Причини неприязні до уроків фізичної культури 

Проведений аналіз показав, що скарги дітей на неприємні відчуття 

(8,2%), пов’язані з виконанням фізичних навантажень (піт, втома, біль), і 

зависокі вимоги до учнів (8,0%) зазначають з середньою частотою. Ці причини 

негативного ставлення до уроків ФК можуть свідчити про недостатній рівень 

фізичної і функціональної підготовленості школярів або про невміння чи 

небажання вчителів враховувати індивідуальний рівень підготовленості дитини 

під час добору фізичних навантажень на уроці, або, що також можливо, – 

небажання дітей докладати зусилля і терпіти неприємні відчуття (через брак 

волі та витривалості).  

У ході досліджень ми з’ясували, що дівчата частіше (р<0,01) від хлопців 

нарікають на будь-які недоліки. Насамперед їм не подобаються в уроках ФК 

неприємні відчуття, пов’язані з напруженнями під час фізичних навантажень: 

піт, втома, біль (на 4,67%, розбіжності в кількості хлопців і дівчат – достовірні 

р<0,01). Дівчата також частіше (на 4,18%, р<0,05) від хлопців нарікають на 

зависокі вимоги до учнів. 

Неприємні відчуття, які супроводжують рухову активність: піт, втома, 

напруження тощо (21,58%) – найчастіше зазначають учні СМГ серед причин 
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нелюбові уроків; школярі ПМГ та ОМГ цей аспект згадують менше (на 9,58% і 

на 12,58%, р<0,001 відповідно) (рис.3.16).  

 

 

Рис. 3.16. Причини, через які насамперед не подобається урок фізичної 

культури учням різних медичних груп: 

1 – неприязнь до учителя, 2 – нецікаві вправи, 3 – відсутність нового інвентарю, 4 – розклад уроків ФК, 
5 – зависокі вимоги до учнів, 6 – неприємні відчуття (піт, втома, біль), 7 – прикре ставлення до мене, 

неприємний психологічний клімат, 8 – інше, 9 – подобається усе 

Суттєво зменшують захоплення уроками ФК у 10,75% учнів із 

відхиленнями у стані здоров’я зависокі вимоги до учнів; серед представників 

інших медичних груп цей чинник формує негативні емоції  у 7,0% і 6,0% дітей 

відповідно. Аналіз самого по собі чинника призвів би до висновку, що 

навантаження уроків ФК є надмірними для учнів СМГ. Проте ми знаємо, що 

учні СМГ уникають будь-яких неприємних відчуттів, наприклад запаху поту, 

невеликої втоми  під час виконання вправ. Тому всі вимоги сприйматимуться 

ними як завищені. Утім відомо, що не можна досягти вищого рівня 

підготовленості не подолавши труднощів. Тому варто з’ясувати, якою мірою є 

доступними фізичні навантаження, що пропонуються на уроках ФК, для дітей 

СМГ.  
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Характерно, що учні з відхиленнями у стані здоров’я трохи частіше 

зважають на психологічний клімат і ставлення до себе під час уроків (5,26%), 

аніж інші діти (2,99% ПМГ і 3,19% ОМГ), очевидно, через часте насміхання над 

ними добре підготованих учнів. Варто детальніше дослідити особливості 

характеру, притаманні учням СМГ.  

 

3.3. Форми і засоби фізичного виховання, яким надають перевагу школярі 

різних медичних груп, учителі й батьки 

Серед усіх форм ФВ (рис. 3.17) учням середнього шкільного віку 

найцікавіше брати участь у заняттях спортивних секцій (41,9%). Кожен шостий 

школяр (37,6%) любить брати безпосередню участь у спортивних змаганнях. 

Суттєве лідерство цих організаційних форм серед інших підтверджує переваги 

спортивно-орієнтованого (спортизованого) ФВ.  

Значення змагань – головного спортивного атрибута у фізичному 

вихованні школярів, важко переоцінити. Змагання є гарною школою життя, 

засобом формування особистості. Застосування змагань у навчальній та 

позанавчальній діяльності відкриває широкі можливості для підвищення 

активності й покліпшення емоційного стану учнів. Добре відомий факт, що 

специфічні змагальні відносини мають властивість виявляти граничні фізичні 

та психічні можливості кожного учня, аж до екстремальної мобілізації 

функціональних резервів організму і тим стимулюють їхній розвиток. 

Саме завдяки цьому, різні варіанти змагальних форм є доволі 

поширеними не лише у спортивному русі, а й у більшості сфер фізкультурної 

практики. У фізичному вихованні змагальні форми занять є не стільки 

способом досягнення значного спортивно-технічного результату або 

спортивної перемоги, скільки формою емоційного наповнення спілкування, 

здорового відпочинку й розваги. Беручи участь у змаганнях, особливо разом з 

батьками, школярі збагачуються новими враженнями, глибше пізнають себе і 

своїх товаришів, разом з батьками переживають радість перемог та гіркоту 

поразок. Атмосфера змагань дає змогу усвідомити важливість занять фізичними 
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вправами. Тому варто частіше під час уроків ФК застосовувати елементи 

змагань і проводити уроки з пріоритетним застосуванням окремих видів 

спорту. 

 

Рис. 3.17. Організаційні форми фізичного виховання, в яких подобається брати 

участь школярам середнього шкільного віку 

Інші форми ФВ суттєво «відстають» (р<0,001) у популярності від двох 

означених вище. Другу в списку популярності групу форм ФВ становлять 

фізкультхвилинки, рухливі перерви, гімнастика до занять а також – дні здоров’я 

й теоретичні уроки ФК. Очевидно, що учні відчувають фізіологічну потребу в 

застосуванні фізичних вправ для розвантаження після інтелектуальних 

навантажень і оздоровлення засобами ФВ. Виконання елементарних фізичних 

вправ під час уроків (фізкультхвилинки чи фізкультпаузи), а також рухливих 

ігор між уроками (під час рухливих перерв) може суттєво підвищити розумову 

працездатність учнів, не допустити передчасного її пониження наприкінці 

навчального дня, протистояти виникненню сколіозу чи гіпертрофованого 

кіфозу і зниженню гостроти зору, поліпшити емоційний стан школярів. Проте в 

сучасних школах «малих» форм ФВ практично не організовують; особливо у 

середніх і старших класах (О. Маркова, 2007; Г. П. Ковальчук, 2012).  Учні 

також не виконують вправ комплексів фізкультхвилинок у домашніх умовах: 

28% підлітків не виконують фізичних вправ взагалі, а  53% школярів 
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дотримуються перерви для відпочинку тільки з виникненням втоми для того, 

щоб скоріше виконати домашнє завдання. Під час виконання домашніх завдань 

фізкультпаузи для відпочинку регулярно виконують лише 8% підлітків, 

нерегулярно – відповідно 11% (І. Кузьменко, 2010). Інші форми ФВ набрали 

менше ніж 12%, що свідчить про те, що вони увійшли до третьої за 

популярністю групи.   

 Аналіз наших даних показав, що батьки вважають фізкультхвилинки 

найоптимальнішими формами ФВ у школі (рис. 3.18). Ця організаційна форма 

суттєво (на 4,6%) випереджає наступну у списку батьків.  

 

Рис. 3.18. Організаційні форми фізичного виховання школярів середнього 

шкільного віку, доцільні у школі, на думку батьків   

Заняття в спортивній секції також є важливими, на думку багатьох 

батьків (42,4%), приблизно такої ж думки дотримуються діти (41,9%). Заняття 

спортом найдоречніше організовувати для добре підготованих дітей, тоді як 

заняття з ЛФК варто проводити для дітей із відхиленнями у стані здоров’я 

(39,9%), вважають батьки.  

Значущість хореографічних занять (35,8%) і рухливих перерв (35,8%), а 

також днів здоров’я і ФК (35,2%) свідчить про те, що вони  становлять четверту 

групу в батьківському списку популярності організаційних форм ФВ. 
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Участь дітей у змаганнях із видів спорту, на думку (31,2%) батьків, не є 

таким дієвим (7-ме рейтинг-місце), як вважають їхні діти (37,6% і 2-ге за 

рейтингом місце). Масові оздоровчі заходи, гімнастика до уроків, 

фізкультпаузи й теоретичні уроки ФК, нетрадиційні форми ФВ та індивідуальні 

заняття учнів у позанавчальний час (27,1%–11,2%) є продуктивними на думку 

кожного 4–10-го батька, тобто мають посередній вплив на школярів і тому 

потребують модифікацій. Домашні завдання з ФВ вважають ефективною 

формою ФВ зовсім невелика (6,5%) кількість батьків. Тому під час 

застосування цієї форми також варто вносити корективи.  

Варто звернути увагу на лінію тренду в рейтингу дітей і їхніх батьків. У 

відповідях дітей вона мала форму експоненти. Це свідчить про різке зменшення 

значущості форм починаючи з другої за порядком. У батьків, навпаки, різке 

зниження рейтингу спостерігалося у формах, розміщених у другій половині 

списку. 

Дещо відрізнялася послідовність форм ФВ у списку вчителів, порівняно 

з двома попередніми. Зокрема лінія тренду свідчить про те, що вчителі ФК 

надають суттєво більшого, ніж батьки і діти, значення кожній з означених форм 

(рис. 3.19). Очевидно, що батьки й діти недооцінюють значення більшості з них 

(окрім хореографії і гімнастики до уроків) через, імовірно, недостатній рівень 

освіченості із цих питань. Оскільки з рисунку видно, що теоретичні уроки ФК 

батьки і діти не вважають ефективною формою ФВ, тому потрібно 

удосконалити систему формування теоретичної підготовки школярів 

(майбутніх батьків). Варто було б дослідити залежність їхнього ставлення до 

ФВ, залежно від віку і рівня освіти.  

Усі респонденти в оздоровленні дітей шкільного віку надають великого 

значення заняттям у спортивній секції (табл. 3.6). Тому в загальному рейтингу 

ця форма суттєво випереджає наступну в списку форму. Фізкультхвилинки 

найвище оцінили батьки, учителі надали їм 2–3 місця, діти ж поставили їх на 4-

те місце. У підсумку ця форма – друга за значущістю. 
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Рис. 3.19. Організаційні форми фізичного виховання доцільні у школі на думку 

батьків (n=299), школярів середнього шкільного віку і вчителів фізичної 

культури 

 

Учителі ФК надають більшої значущості масовим оздоровчим заходам (5-

те рейтингове місце на противагу 8-му), фізкультпаузам (7–8 на противагу 10-

му) і домашнім завданням з ФК ніж батьки і діти (9-те порядкове місце на 

противагу 14-му і 12-му). Батьки й діти надають вищі рейтингові місця 

рухливим перервам (4-те і 3-тє місця на противагу 6-му у списку вчителів). У 

результаті обчислення спільного рейтингу рухливі перерви, поділяючи 3–4 

місця зі змаганнями з видів спорту, належать до трійки пріоритетних форм 

фізкультурної активності у школі.  

У ході дослідження було встановлено, що існує залежність між значенням 

окремої форми ФВ і рівнем здоров’я школярів (рис. 3.20). Учням СМГ 

однозначно (р<0,05) цікавішою, ніж іншим, є участь у теоретичних уроках ФК, 

їм більше подобається виконувати вправи фізкультхвилинок (р>0,05) і, 

особливо, – фізкультпауз (р<0,05), а також самостійно виконувати домашні 

завдання з ФК (р<0,05 – з учнями ОМГ). Непоказними, на відміну від решти, 

учні СМГ вважають гімнастику до уроків і дні здоров’я (р>0,05). Проте 
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найцікавішими з форм фізкультурної роботи в школі, так само, як і всі інші 

учні, учні СМГ вважають заняття у секції з виду спорту і спортивні змагання; 

другі за рейтингом значущості серед дитячих пріоритетів фізкульхвилинки й 

рухливі перерви. 

Таблиця 3.6 

Організаційні форми фізичного виховання,  

які доцільно застосовувати у школі 

Загальне 

рейтинг 

-місце 

Організаційні 

форми фізичного 

виховання 

Усі 

разом 

Батьки 

(n=299) 

Учні 

(n=1017) 

Учителі 

(n=200) 

% 
рейтинг-

місце 
% 

рейтинг-

місце 
% 

рейтинг-

місце 
% 

1 
Заняття в 

спортивній секції 
42,4 2 41,9 1 92 1 1,3 

2 Фізкультхвилинки 47,0 1 24,1 4 78 2-3 2,5 

3–4 
Змагання з видів 

спорту 
31,2 7 37,6 2 77 4 4,3 

3–4 Рухливі перерви 35,8 4 24,4 3 70 6 4,3 

5 Дні здоров’я і ФК 35,2 6 20,0 5 78 2-3 4,5 

6 
Масові оздоровчі 

заходи 
27,1 8 11,9 8 73 5 7,0 

7 Заняття з ЛФК 39,9 3 9,6 11 68 7–8 7,3 

8 Хореографія 35,8 5 10,1 9 33 13–14 9,2 

9 
Гімнастика до 

уроків 
22,4 9 16,5 6 34 12 9,0 

10–11 Фізкультпаузи 18,4 10 8,5 10 68 7–8 9,3 

10–11 
Теоретичні уроки 

ФК 
16,2 11 15,2 7 58 10 9,3 

12 
Домашні завдання 

з ФК 
6,5 14 7,0 12 59 9 11,7 

13 

Індивідуальні 

заняття учнів у 

позанавчальний 

час 

11,2 13 5,9 13 50 11 12,3 

14 
Нові, 

нетрадиційні 

форми ФВ 

14,3 12 3,3 14 33 13–14 13,1 

 

.  
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Рис.3.20. Форми фізичного виховання, в яких цікаво брати участь школярам 

різних медичних груп: 

1 – теоретичні уроки ФК,  2 – заняття з ЛФК, 3 – індивідуальні заняття у позанавчальний час,                

4 – гімнастика до занять, 5 – фізкультхвилинки, 6 – фізкультпаузи, 7 – рухливі перерви, 8 – домашні 
завдання, 9 – заняття у спортивній секції, 10 – змагання, 11 – масові оздоровчі заходи, 12 – дні 

здоров’я і ФК, 13 – нові нетрадиційні форми ФВ 

Ми з’ясували, що з віком змінюється послідовність форм ФВ, які 

користуються популярністю в дитячому колективі (рис. 3.21). Більшість 

організаційних форм ФВ втрачають популярність із віком дітей, проте 

найбільшим і суттєвим зниженням характеризується інтерес учнів до 

фізкультхвилинок (р<0,001), рухливих перерв (р<0,001) і фізкультпауз (р<0,01) 

та гімнастики до уроків (р<0,01). Теоретичні уроки втрачають свою цінність у 

9-му класі (р<0,05). Тому саме в методиці та організації цих форм ФВ варто 

внести суттєві зміни для підтримання інтересу школярів упродовж усього 

періоду навчання в школі.  

Отримані дані дозволяють зробити висновки, що гендерних 

розбіжностей у популярності різних форм ФВ серед школярів середнього 

шкільного віку майже немає (рис. 3.22). Окрім гімнастики до уроків, яка більше 

до вподоби дівчатам, аніж хлопцям (р<0,001) і змагання, які більше цінують 

хлопці (р<0,001). Гендерні розбіжності щодо інтересу до занять у спортивній 

секції були близькими до вірогідних (р=0,07), але не підтвердили статистично. 
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Рис. 3.21. Форми фізичного виховання, в яких цікаво брати участь школярам 

різних вікових груп: 

1 – теоретичні уроки ФК,  2 – заняття з ЛФК, 3 – індивідуальні заняття у позанавчальний час,         
4 – гімнастика до занять, 5 – фізкультхвилинки, 6 – фізкультпаузи, 7 – рухливі перерви,                  

8 – домашні завдання, 9 – заняття у спортивній секції, 10 – змагання з виду спорту, 11 – масові 
оздоровчі заходи, 12 – дні здоров’я і ФК, 13 – нові нетрадиційні форми ФВ 

Серед школярів середнього шкільного віку форми спортивно-

орієнтованого ФВ (заняття у секції і участь у змаганнях) суттєво (р<0,001) 

випереджають за популярністю фізкультхвилинки і рухливі перерви. У 

рейтингу батьків лідирують фізкультхвилинки, вони лише трохи (р>0,05) 

поступаються заняттям у спортивних секціях. Участь дітей у спортивних 

змаганнях, на думку (31,2%) батьків, не є таким дієвим (сьоме рейтинг-місце), 

як вважають їхні діти (37,6% і друге за рейтингом місце). Учителі ФК також 

надають великого значення заняттям у спортивній секції (92,0%), змаганням 

(77,0%) і фізкультхвилинкам (78,0%). 
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Рис. 3.22.Форми фізичного виховання, в яких цікаво брати участь  

школярам різної статі: 

1 – теоретичні уроки ФК,  2 – заняття з ЛФК, 3 – індивідуальні заняття у позанавчальний час,        
4 – гімнастика до занять, 5 – фізкультхвилинки, 6 – фізкультпаузи, 7 – рухливі перерви,                  

8 – домашні завдання, 9 – заняття у спортивній секції, 10 – змагання з виду спорту, 11 – масові 
оздоровчі заходи, 12 – дні здоров’я і ФК, 13 – нові нетрадиційні форми ФВ 

Виявлено залежність між значущістю окремих форм ФВ і рівнем здоров’я 

школярів. Для учнів СМГ однозначно (р<0,05) цікавішою, ніж для інших дітей, 

є участь у теоретичних уроках ФК; дітям із відхиленнями у стані здоров’я 

більше подобається виконувати вправи фізкультхвилинок (р>0,05) і 

фізкультпауз (р<0,05), а також самостійно виконувати домашні завдання з ФК 

(р<0,05 – з показниками здорових учнів). Вибір цих форм учнями СМГ можна 

пояснити відносно нижчим рівнем працездатності і, можливо, притаманними їм 

психічними особливостями.  

Зниження інтересу школярів з віком спостерігається стосовно усіх форм 

ФВ, проте найбільше зниження зацікавленості відбувається у ставленні учнів 

до «малих» форм (р<0,001–0,01). 

Заняття у спортивній секції, змагання з видів спорту а також 

фізкультхвилинки і рухливі перерви є фаворитними формами ФВ усіх учнів 

середнього шкільного віку, у тому числі і скерованих до СМГ. З віком школярі 
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не втрачають інтересу до цих форм ФВ, а, навпаки, зацікавленість участю у 

спортивних змаганнях має тенденцію до зростання. Хоча участь у спортивних 

змаганнях (р<0,001) і заняття в спортивній секції (р=0,07) більше подобається 

хлопцям, аніж дівчатам. 

Отже, що порядок пріоритетних видів спорту погляду вчителів 

здебільшого не відповідає послідовності, на думку дітей (r=0,21). Окрім 

спортивних ігор, учні, як і вчителі присвоїли їм перше місце у своїх рейтингах. 

Рейтинг популярності спортивних ігор (54,8%) учнів середньої школи (рис. 3.23) 

переважає усі інші види спорту. Це пояснюється тим, що, задовольняючи 

природний потяг дітей і підлітків до рухової активності, ігри збуджують 

колективні переживання, викликають радість від спільних зусиль, сприяють 

зміцненню товариськості й дружби.   

 

            Рис.3.23. Види рухової активності, якими хотіли би займатися школярі 
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Оскільки за іншими видами РА рейтинг дітей і дорослих відрізнявся, 

варто було знайти компромісний варіант; тому ми склали спільний рейтинг з 

урахуванням побажань вчителів ФК і школярів. Учителі у своєму виборі 

керувалися критеріями можливості застосування певного виду спорту в 

умовах школи, величини оздоровчого ефекту, прикладності навичок тощо, 

тоді як діти мали можливість вибрати декілька видів спорту, які їм найбільше 

подобаються чи задовольняють їхні потреби. Спільний рейтинг, виведений 

нами, мабуть, поєднав у собі усі позитивні риси. 

Друге після спортивних ігор місце в рейтингу вчителів посідає легка 

атлетика. Цей вид спорту містить велику кількість видів вправ, простих і 

добре знайомих дітям, які мають чимале прикладне значення в 

повсякденному    житті,    володіють   неабияким   оздоровчим   потенціалом, 

оскільки здебільшого їх виконують на свіжому повітрі; є одним із 

найефективніших засобів зміцнення серцево-судинної системи, зміцнення 

здоров’я, підвищення рівня фізичної тренованості. Проте діти розмістили 

заняття з легкої атлетики аж на одинадцяте місце, що свідчить про 

(незаслужено) невелике бажання виконувати вправи з її арсеналу. Часто легка 

атлетика асоціюється лише з тривалим бігом, складанням нормативів, тому, 

мабуть, викликає негативні емоції в дітей. Для того щоб поліпшити ставлення 

учнів до уроків з легкої атлетики варто застосовувати різні методичні прийоми, 

різноманітний інвентар, щоби урізноманітнити їхній зміст. У загальному 

рейтингу засоби легкої атлетики розмістилися ближче до кінця топ-десятки 

(сьоме рейтингове місце). 

У рейтингу учнів друге після спортивних ігор місце займає плавання. 

Плавання лише трохи поступається іграм за рейтингом популярності у списку 

школярів. На наш погляд, серед масових видів спорту, лише плавання поєднує 

можливість гармонійного розвитку організму, яскраво виражену оздоровчу 

спрямованість, важливе прикладне значення, викликає емоційне задоволення. 

Плавання дає змогу не лише зміцнити здоров'я, а й покращити зовнішній 

вигляд. Воно позитивно впливає на основні показники фізичного розвитку 
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дитини: зріст, вагу, сприяє зміцненню серцево-судинної й нервової систем, 

розвитку дихального апарату та м'язової системи. Плавання також є чудовим 

засобом профілактики та виправлення порушень постави. Заняття плаванням 

розвивають такі риси особистості, як: цілеспрямованість, наполегливість, 

самостійність, рішучість, сміливість, дисциплінованість, уміння співпрацювати 

в колективі. Саме тому плавання сприятливо впливає не лише на фізичний 

розвиток дитини, а й на формування її особистості (О. Блавт, 2009; К. Яримбаш, 

2007; І. Волошин, 2012). На думку вчителів, плавання також належить до 

важливих і дуже потрібних видів РА школярів (шосте порядкове місце), тому 

згідно зі спільним рейтингом, йому належить друге місце. 

І школярі, і вчителі ФК приблизно однаково прихильно оцінили місце 

рухливих ігор в уроці ФК (присвоївши їм відповідно шосте і четверте порядкові 

місця). Рухливі ігри володіють неабияким виховним, освітнім та оздоровчим 

впливом, сприяють вихованню моральних якостей, цілеспрямованості, 

прагнення до перемоги через подолання труднощів. Ігри виховують у дітей 

почуття солідарності, товариськості і відповідальності за дії один одного. 

Правила гри сприяють вихованню свідомої дисципліни, чесності, витримки, 

вміння «взяти себе в руки» після сильного збудження, стримувати свої 

егоїстичні пориви. Приниження людської гідності, грубість, егоїзм в іграх 

неприпустимі. Великим також є значення рухливих ігор у вихованні фізичних 

якостей. Різноманітні ігри, що проводять на свіжому повітрі, тобто в 

сприятливих гігієнічних умовах, мають на гравців чималий оздоровчий вплив; 

сприяють зміцненню нервової системи, рухового апарату, поліпшенню 

загального обміну речовин, підвищенню діяльності всіх органів і систем 

організму людини і є корисним засобом активного відпочинку для школярів, 

які зайняті напруженою розумовою діяльністю. Заняття рухливими іграми 

позитивно позначаються на розвитку зорового, вестибулярного, м’язового та 

інших аналізаторів. Під впливом систематичних занять іграми збільшується 

поле зору гравців, їхній організм краще переносить швидкі зміни в положенні 

тіла, у них розвивається точність рухів. Освітнє значення мають ігри, 
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споріднені за руховою структурою з окремими видами спорту. Такі ігри 

спрямовані на закріплення і вдосконалення попередньо вивчених технічних, 

тактичних прийомів і навичок з того чи іншого виду спорту (А. А. Горелов, 

2010; Л. В. Гальченко, 2011; А. Івахненко, 2011). Зауважимо, що не всім 

гендерним і медичним групам дітей спортивні ігри подобаються однаково. У 

дівчачому рейтингу спортивні ігри поступилися першим місцем плаванню, а у 

школярів СМГ – набрали однакову кількість балів із катанням на велосипеді, 

роликових ковзанах чи скейті (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Рейтинг видів рухової активності, які повинні застосовуватися у процесі уроків 

ФК, на думку вчителів ФК (n=200), та якими хотіли б займатися учні 5–7 класів 

(n=1017) 

Рейтинг-

місце 
Види рухової активності 

Рейтинг-місце Середнє 

значення діти  вчителі  

1 
Спортивні ігри (баскетбол, волейбол, 

футбол, гандбол) 
1 1 1 

2 Плавання 2 6 4 

3 Рухливі ігри 6 4 5 

4–6 Вправи на тренажерах 5 7 6 

4–6 
Різновиди гімнастика (аеробіка, фітнес, 

шейпінг, пілатес тощо) 
7 5 6 

4–6 Загальна фізична підготовка 9 3 6 

7 Легка атлетика (біг, стрибки, метання) 11 2 6,5 

8 
Зимові види спорту (лижі, сани, 

ковзани, хокей тощо) 
4 11 7,5 

9 Аквафітнес, гідроаеробіка тощо 14 12 7,5 

10 Катання на велосипеді, скейті 3 14 8,5 

11 Туризм 12 9 10,5 

12–13 Атлетизм (вправи на силу) 14 10 12 

12–13 Їзда верхи 8 16 12 

14 Роуп-скіпінг (стрибки через скакалку) 18 8 13 

15 Більярд, боулінг 10 17 13,5 

16 Одноборства (боротьба, карате, бокс) 13 15 14 

17 Йога, у-шу 16 13 14,5 

18 Веслування 17 18 17,5 
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З четвертого по шосте місця в загальному рейтингу посіли вправи загальної 

фізичної підготовки, різновиди гімнастики та вправи на тренажерах. Варто 

зауважити, що саме в такій послідовності їх назвали вчителі ФК, тоді як 

порядок означених засобів у списку дітей був протилежним. Вправи на 

тренажерах суттєво (р<0,001) поступаються в популярності спортивним іграм 

і плаванню, однак кожен третій (28,7%) підліток  бажав би застосовувати їх у 

процесі фізичного виховання. Вправи на тренажерах дають змогу здійснювати 

диференційований цілеспрямований вплив на визначені групи м'язів і 

індивідуально дозувати навантаження за амплітудою, обтяженням і структурою 

руху, що важливо для учнів із різним рівнем підготовленості. Вони впливають 

на різні частини тіла, м’язові групи, дихальну й серцево-судинну системи, 

зміцнюють і сприяють їхньому розвитку, є гарним засобом відновлення після 

стомлення. Тренажери роблять уроки більш емоційними й різноманітними 

(Л. Д. Назаренко, 2002; Г. А. Гришина, 2005; Г. Н. Грец 2008). 

Учителі і школярі були одностайними в оцінках доцільності застосування 

гімнастичних вправ в уроках ФК і розмістили їх на п’ятому і сьомому 

порядкових місцях. Завдяки широким можливостям індивідуального вибору, 

дозуванням вправ, їхній різноманітності і ступеня складності, різновиди 

гімнастики вважають універсальною формою реалізації фізичної активності 

людини. У зв’язку з широким залученням різних ділянок організму до фізичних 

рухів, гімнастика активно впливає на весь організм, насамперед, на м’язову 

систему, органи дихання і кровообігу. У випадках, коли необхідно досягти 

комплексного впливу на організм, використовують різні види гімнастичних 

систем. З-поміж засобів, що підвищують мотивацію до занять фізичною 

культурою дівчат-підлітків, багато спеціалістів рекомендують використовувати 

вправи сучасних систем оздоровчо-кондиційної спрямованості: хореографії, 

ритмічної гімнастики, шейпінгу, йоги тощо (A. Noack, 1992; В. В. Пригулевкий, 

2000; О. Г. Ванина, 2002; О. Я. Гараніна, 2004; Т. Т. Ротерс, 2006; 

О. Я. Кібальник, 2008). Велика кількість учнів бажають використовувати в 

процесі ФВ сучасні спортивно-оздоровчі технології, такі як степ-аеробіка, 
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фітбол-аеробіка, шейпінг (11−12 років – 89,8%; 13−14 років – 85,6%; 15−17 

років – 89,3%). Проте багато (85,7%) 11−12-річних респондентів стверджують, 

що з фінансових причин ці технології їм недоступні (Г. В. Глоба, 2007), тому 

перспективним напрямом оптимізації сучасного стану ФВ школярів вважають  

збагачення уроків комплексами вправ аеробного спрямування, під впливом 

яких значно підвищуються показники всіх функціональних систем організму. 

Застосування елементів різновидів гімнастики в уроках ФК, імовірно, 

зміцнюватиме мотивованість дівчат до занять фізичними вправами у вільний 

від навчання час, поліпшуватиме фізичну підготованість, психоемоційний стан 

та зміцнюватиме здоров’я. 

Думки про важливість і можливість застосування загальної фізичної 

підготовки в уроках ФК в учителів і учнів трохи різняться. Так, учителі 

надають більшої вагомості усебічному розвиткові учнів і тому присвоїли 

загальній фізичній підготовці третє місце у списку. Під час загальної фізичної 

підготовки застосовують різноманітні фізичні вправи за системою 

багатоборства. Загальна фізична підготовка дає змогу досягнути високої 

загальної працездатності, всебічного розвитку й поліпшення здоров’я, 

забезпечує удосконалення основних фізичних якостей (Л. Д. Назаренко, 2002). 

На думку школярів, її значення є набагато меншим, вона повинна посідати 

розташоване посередині переліку усіх видів рухової активності місце. 

Ще трохи відстають за популярністю сезонні розваги (39,8%), такі як 

катання на санчатах чи ковзанах узимку, а також – велосипеді і скейті улітку 

(41,5%). Зимові види спорту діти розмістили на 4-те місце у своєму списку, тоді 

як, на думку вчителів, катання на лижах чи ковзанах та гра в хокей 

заслуговують лише одинадцятого порядкового місця. Очевидно, що вчителі 

усвідомлюють переваги цих зимових розваг для дітей, які, на щастя, можливі в 

наших географічних широтах. Проте враховують і клопоти, пов’язані з 

екіпіруванням та імовірністю переохолодити та застудити учнів тощо. Тому 

думки фахівців різняться: половина присвоїла їм один бал, половина –

найбільше – п’ять балів, чого не спостерігалося в оцінках інших видів спорту. 
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 Думки про ефективність гідроаеробіки й аквафітнесу у школярів і 

вчителів ФК були близькими (12 і 14 місця), проте загальний рейтинг їхньої 

популярності – у середині переліку усіх видів рухової активності. Аквафітнес, 

його різновиди, зараз практикуються не лише в спортивних клубах, а й у ЛФК. 

Вода поліпшує циркуляцію крові і є природним масажером. Вправи у воді з 

лікувальною метою проводять з дітьми, які перенесли певні травми, і тими, які 

мають відхилення у фізичному розвитку.  

Під час занять туризмом залучаються всі основні групи м’язів кінцівок і 

тулуба; туризм позитивно впливає на серцево-судинну, нервову й дихальну 

системи; сприяє загартуванню організму, підвищує його опір негативним 

зовнішнім впливам, різним захворюванням. Отож туристичні маршрути 

(походи) впливають на фізичний розвиток школяра. Окрім цього, під час участі 

в туристичних походах відбувається розвиток у школярів таких фізичних 

якостей, як витривалість, м’язова сила, гнучкість, спритність, координація 

рухів, швидкісні здібності (Є. З. Рут , 2003; І. М. Ткачівська, 2009 та ін.). 

Згідно з нашими даними, до інших найулюбленіших видів РА належить і 

їзда верхи (20,0%). Спортивні розваги: більярд, боулінг, вправи загальної 

фізичної підготовки, засоби легкої атлетики (біг, стрибки, метання), заняття 

туризмом, одноборствами (боротьба, карате, бокс), аквафітнес, гідроаеробіка 

тощо, атлетизм (вправи на силу), веслування, східні оздоровчі системи (йога, у-

шу), а також роуп-скіпінг (стрибки через скакалку) – подобаються невеликій 

кількості (17,2–4,8%) дітей шкільного віку. На думку вчителів, школярі 

даремно недооцінюють засоби туризму, атлетизму та роуп-скіпінг. Вважаємо, 

що для формування широкого арсеналу рухових умінь та навичок, які 

сприятимуть розвиткові спритності (важливої у сучасному житті і трудовій 

діяльності), а також слугуватимуть передумовою до їх застосування на дозвіллі, 

варто застосовувати максимально можливу кількість різних видів РА (або їх 

елементи) в уроках ФК. Про це зазначали і вчителі ФК у формалізованій бесіді 

поза анкетуванням.  
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З віком спостерігаються зміни у структурі видів спорту, які хотіли би 

бачити в уроці ФК учні. Як бачимо (табл. 3.8), захоплення спортивними, а 

також і рухливими іграми суттєво зменшується (р<0,001–0,05). Навпаки, 

суттєво збільшується (р<0,001–0,05) бажання виконувати вправи на тренажерах 

і брати участь у туристичних походах.  

У результаті цих змін за популярністю вправи, що виконують на 

тренажерах, посідають третє місце у списку старших підлітків, несуттєво 

(р=0,05) поступаючись спортивним іграм і плаванню (яке не здає своїх позицій 

з дорослішанням дітей). Значно меншим є інтерес дев’ятикласників до 

аквафітнесу та гідроаеробіки (р<0,01–0,05), порівняно зі школярами молодших 

вікових груп. Очевидно, що учні недооцінюють оздоровчий і релакс-ефект цих 

засобів через прогалини в теоретичній підготовленості. 

У низці видів рухової активності, якими хотіли б зайнятися діти, 

спостерігаються чіткі гендерні відмінності (рис. 3.24). Проте дівчата частіше, 

ніж хлопці (на 34,1%, р<0,001) хотіли б виконувати вправи різних видів 

гімнастики, займатися аеробікою, фітнесом чи шейпінгом, а також 

аквафітнесом (на 9,6%, р<0,001). Це пояснюється тим, що означені види 

гімнастики традиційно є більш «дівчачими». Хлопці, натомість, з гімнастичних 

вправ обирають атлетизм (на 15,6%,  р<0,001) частіше, ніж дівчата. Однак 

дівчата частіше (на 22,2%, р<0,001) хотіли б плавати, ніж хлопці. 

Дівчата (на 19,5%, р<0,001) також більше, ніж хлопці, прагнуть 

апробувати їзду верхи. Спортивними іграми дівчата  захоплюються також часто 

(44,6%), проте усе ж рідше (р<0,001) від хлопців (68,8%). Гендерні розбіжності 

були в бажанні займатися одноборствами (на 16,0%, при р<0,001), боулінгом та 

більярдом (на 9,5%, р<0,01): хлопцям ці заняття подобаються більше, ніж 

дівчатам.  
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Таблиця 3.8 

Рейтинг видів рухової активності, які повинні застосовуватися на уроках 

фізичної культури, на думку учнів різних груп (n=1017) 

№  

з/п 

Види рухової 

активності 
Усі 

разом 

Вікова група Стать Медична група 
5 

клас 

7 

клас 

9 

клас 
хлопці дівчата 

спеці-

альна 

підго-

товча 

осно-

вна 

1 Спортивні ігри  54,8 53,7 62,9* 46,6 68,8 44,6*** 52,6 53,7 59,9 

2 Легка атлетика  15,7 14,9 17,4 15,5 16,7 15,4 15,8 17,2 17,0 

3 
Загальна 
фізична 
підготовка 

17,6 18,0 18,6 16,4 21,4 15,0 26,3 13,4 20,2 

4 Рухливі ігри 25,6 30,6** 24,6* 16,4 25,7 27,3 10,5 30,6* 25,9* 

5 
Різновиди 
гімнастики  

21,7 23,5 20,4 19,8 5,1*** 39,2 15,8 35,8 19,2*** 

6 Плавання 50,0 51,0 52,7 45,7 39,7*** 61,9 47,4 55,9 49,3 

7 
Вправи на 
тренажерах 

28,7 23,5*** 28,1* 41,1 32,2 25,0 47,4 32,1 29,1 

8 Роуп-скіпінг  4,8 7,1 3,0 2,6 3,1 6,9 5,3 6,7 4,3 

9 Туризм 14,4 11,4** 13,8* 23,3 12,5 17,3 15,8 20,2 12,8 

10 Атлетизм  9,6 8,6 9,0 12,9 17,9 2,3*** 5,2 3,7 11,7** 

11 
Зимові види 
спорту  

39,5 41,6 41,9 34,5 41,6 40,8 31,6 45,5 38,7 

12 
Аквафітнес, 
гідроаеробіка  

10,4 11,4* 13,8** 3,4 5,8*** 15,4 2,3 14,9 9,9 

13 Йога, у-шу 7,2 7,1 8,4 6,0 7,0 7,7 5,3 6,7 6,0 

14 
Катання на 
велосипеді, 
скейті 

41,6 40,8 46,7 37,1 46,3 39,6 52,6 41,8 42,6 

15 Одноборства  10,9 12,2 9,0 11,2 19,1 3,1*** 10,5 8,9 13,5 

16 Їзда верхи 20,0 12,9*** 31,7 19,0* 10,9*** 30,4 15,8 26,9 22,7 

17 Більярд, боулінг 17,2 13,7 22,2 18,1 22,6 13,1** 26,3 11,9 19,5 

18 Веслування 7,0 6,3 8,4 6,9 9,7 5,0 0,00 6,72 7,09 

Примітка. * – розбіжності з даними, виділеними напівжирним шрифтом – 

достовірні при р<0,05; ** – при р<0,01; *** при р<0,001. 
 

Результати анкетування (О. І. Шиян, 2012) підтвердили наші дані про те, 

що дівчата надають перевагу таким спортивним іграм, як теніс і волейбол, а 

також плаванню; хлопці, на відміну від дівчат, – футболу і баскетболу. Проте 

учні зазначили, що найчастіше на уроках ФК займаються футболом, 

баскетболом, волейболом, менше – легкою атлетикою, гімнастикою, а теніс, як 
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відомо, взагалі не міститься в навчальній програмі з ФК. Отже, хлопці на 

уроках ФК мають більше можливості займатися видами спорту за 

уподобаннями, ніж дівчата. 

Несподіваним відкриттям було з’ясування факту, що учні, скеровані до 

різних медичних груп, мають «свої» улюблені види РА. Установлено, що 

рухливі ігри учням СМГ подобаються суттєво менше, ніж іншим (р<0,05). Так, 

учні СМГ називають їх як бажані види РА під час уроків рідше (на 20,1%) від 

учнів ПМГ і (на 15,4%) менше від учнів ОМГ.  

 Рис. 3.24. Види рухової активності, якими хотіли б займатися дівчата і хлопці: 

1 – аквафітнес, гідроаеробіка; 2 – атлетизм; 3 – спортивні ігри; 4 – веслування; 5 – вправи на 
тренажерах; 6 – різновиди гімнастики; 7 – зимові види спорту; 8 - йога, у-шу; 9 – катання на 
велосипеді, скейті; 10 – легка атлетика; 11 – одноборства; 12 – плавання; 13 – роуп-скіпінг;          
14 –рухливі ігри; 15 – туризм; 16 – їзда верхи;17 – більярд,боулінг; 18 – загальна фізична 

підготовка 

 

Аналіз проведених досліджень дозволяє стверджувати, що майже кожен 

другий учень (47,37%), скерований до СМГ, надає перевагу заняттям на 

тренажерах, тоді як цей вид РА не користується особливою популярністю в 

учнів інших двох медичних груп: учні ПМГ згадують про нього на 15,28% 

рідше, ОМГ – менше на 18,3%. Отже, вправи на тренажерах у дітей СМГ (разом 

із плаванням) посідають друге рейтингове місце серед тих, які школярі хотіли б 
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виконувати під час уроків ФК. Припускаємо, що захоплення учнів СМГ 

вправами на тренажерах пояснюється потребою в індивідуальному доборі 

навантаження.  

Учні СМГ захоплюються катанням на велосипеді, самокаті, скейті, 

роликових ковзанах тощо більше, ніж школярі інших медичних груп (на 10,8% і 

10,1% відповідно). При цьому цей вид РА у списку рухових переваг дітей СМГ 

разом із спортивними іграми посідає перше місце (рис. 3.25).  

 

 

Рис.3.25. Види рухової активності, якими хотіли б займатися 

учні різних медичних груп: 

1 – аквафітнес, гідроаеробіка; 2 – атлетизм; 3 – спортивні ігри; 4 – веслування; 5 – вправи на 
тренажерах; 6 – різновиди гімнастики; 7 – зимові види спорту; 8 - йога, у-шу; 9 – катання на 
велосипеді, скейті; 10 – легка атлетика; 11 – одноборства; 12 – плавання; 13 – роуп-скіпінг;          
14 –рухливі ігри; 15 – туризм; 16 – їзда верхи;17 – більярд,боулінг; 18 – загальна фізична 

підготовка 

Було з’ясовано, що учні ПМГ також мають «свої» пріоритети. Вони частіше 

надають перевагу різновидам гімнастики (35,82%, р<0,001) та зимовим 

розвагам (45,52%, р<0,01), ніж представники інших груп; з показниками учнів  

СМГ (20,03% і 13,94% відповідно) розбіжності недостовірні через відносно 

меншу кількість осіб у вибірці.  
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Отож аналіз результатів функціонування системи ФВ в загальноосвітніх 

школах України виявив суттєве протиріччя між суспільною потребою в 

удосконаленні системи ФВ школярів та відсутністю науково обґрунтованих 

педагогічних механізмів їх застосування на уроках ФК. 

Установлено, що спортивні ігри мають суттєві переваги, порівняно з 

іншими видами спорту, тому їх застосування є важливим у процесі ФВ. У 

рейтингах вчителів ФК і школярів вони посідають перше місце, що свідчить 

про неабияку популярність у дитячому колективі та можливість різнобічного 

розвитку особистості в період зростання. Варто також зважати на негативні 

зміни в популярності спортивних ігор, залежно від віку, статі й рівня здоров’я 

учнів. У дівчачому рейтингу спортивні ігри поступилися за популярністю 

плаванню, а у школярів СМГ – набрали однакову кількість балів із катанням на 

велосипеді, роликових ковзанах чи скейті. Важливо взяти до уваги, що 

категорично різняться думки дітей і фахівців щодо доцільності застосування в 

уроках ФК засобів легкої атлетики (11 і 2 місце) і катання на роликових 

ковзанах тощо (3 та 14 місця в рейтингу). Загалом рейтинг видів спорту, які, на 

думку вчителів ФК, варто вводити до уроків, відрізняється від тих видів РА, 

яким надають перевагу школярі (r=0,21). До видів спорту, які вибрали і діти, і 

вчителі, належать плавання, рухливі ігри, вправи на тренажерах і різновиди 

гімнастики. Саме цим видам варто надавати пріоритети у процесі формування 

змісту уроків ФК. Для того щоб подолати обмеження в застосування рухливих 

ігор з віком і зі зниженням рівня здоров’я варто ретельніше добирати ігри 

відповідно до контингенту дітей, видозмінювати їхні правила, добирати 

відповідні ролі, наприклад для добре фізично підготовлених учнів, що 

передбачають високі фізичні кондиції тощо. Для зацікавлення хлопців 

різновидами гімнастики до уроків варто вводити вправи з атлетичної 

гімнастики.   

Виявлено, що з віком любов дітей до спортивних і рухливих ігор суттєво 

(р<0,05–0,01) зменшується. Дев’ятикласники надають більшого (р<0,01–0,001) 

значення засобам туризму, вправам на тренажерах, ніж учні 5-х класів. Це 
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обґрунтовує необхідність введення в уроки ФК старших підлітків вправ чи 

елементів з арсеналу туризму (долання вертикальних та горизонтальних 

перешкод різними способами, перенесення вантажів тощо). Установлено 

суттєві (р<0,01–0,001) гендерні розбіжності у цілій низці видів РА учнів 

середнього шкільного віку: дівчата вибирають плавання, різновиди гімнастики, 

аквафітнес та верхову їзду, тоді як хлопці – спортивні ігри, одноборства, 

більярд та боулінг.   

З’ясовано, що учням СМГ брати участь у рухливих іграх подобається 

менше (р<0,05), ніж представникам інших медичних груп. Зі зниженням рівня 

здоров’я школярам дещо більше подобаються вправи на тренажерах і катання 

на велосипеді. Діти ПМГ є фанатами різних видів гімнастики (35,8%, р<0,001), 

заперечуючи, при цьому, можливість занять атлетизмом (р<0,01).  

 

3.4. Порівняльна характеристика скарг на здоров’я у школярів різних 

медичних груп  

Згідно з даними, отриманими в результаті дослідження в середовищі школярів 

середнього шкільного віку більше тих учнів, які нарікають на негаразди у стані 

здоров’я чи самопочуття; і лише близько третини (26,48%) школярів середнього 

шкільного віку не висувають ніяких скарг до стану власного здоров’я. Однією з 

головних причин є те, що школярі належним чином не дбають про своє 

здоров'я. Протистояти розвиткові хвороб, викликаних тривалим навчанням, 

можна оптимізувавши харчування (вживання продуктів багатих на вітаміни 

групи В: В1, В6, В12, вітаміну С, а також Ca) і врегулювавши режим дня, 

відвівши достатньо часу для фізичних навантажень і відпочинку (прогулянки, 

плавання, контрастний душ). Проте більш раціональними будуть заходи з їх 

профілактики. Тому удосконалення системи організації ФВ у школі для 

запобігання захворюваності залишається актуальним питанням. 

Кількість школярів, яким притаманна емоційна нестійкість у вигляді 

дратівливості та перепадів настрою, підвищене занепокоєння чи необґрунтовані 

побоювання, тобто ознаки можливого виникнення нервово-психічних 
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відхилень у стані здоров’я, є найвищою і відносно стабільною у середньому 

шкільному віці. Відсоток таких дітей практично не змінюється з роками 

навчання у школі (26,7% – у 5-му, 26,9% – у 7-му і 27,2% – у 9-му класі). 

Характерно, що батьки школярів середнього шкільного віку частіше ніж самі 

діти, зазначають безпідставні зміни настрою, підвищену тривожність і 

роздратованість у своїх дітей (рис. 3.26). Цей феномен може пояснюватися як 

«труднощами перехідного періоду», так і об’єктивними симптомами розвитку 

нервово-психічних розладів у школярів середнього шкільного віку, тому варто 

було б це з’ясувати, провівши додаткові дослідження. 

Рис. 3.26. Скарги дітей і їхніх батьків на здоров’я дітей (%) 

 

Отримані нами дані підтверджуються й даними, отриманими іншими 

дослідниками. Так, комплексні обстеження, проведені співробітниками Санкт-

Петербурзького педіатричного медичного інституту, показують, що в структурі 

патологічної ураженості сучасних школярів, поряд з соматичними 

захворюваннями, такими як хвороби хребта і органів зору, провідне місце 

займають нервотичні розлади. Фахівці спостерігали виражену тенденцію їх 

зростання до моменту закінчення школи. За даними науково-дослідного 

інституту (НДІ) гігієни і профілактики захворювань дітей, підлітків та молоді 

Державного комітету санітарно-епідеміологічного нагляду Російської 
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Федерації, в даний час нервово-психічні відхилення діагностують у 17% 

школярів. Характерно, що ці відхилення найчастіше формуються в дітей при 

переході до «середньої школи» (5-й клас) і наростають у процесі навчання у 

зв’язку зі збільшенням обсягу навчального навантаження. Важливо зазначити, 

що при цьому відбувається наростання кількості учнів, у яких переважають такі 

негативні психічні стани, як фрустрації і стреси, що свідчить про загострення 

протиріч між системою навчання і потребами школярів.  

Загрозливою тенденцією є те, що Україна з 1995 року «лідирує» серед 

сусідніх країн за поширеністю психічних розладів серед населення. Різкий 

стрибок при цьому в кількості психічних розладів спостерігали у 90-х роках 

минулого століття, що, імовірно, було пов’язано з соціально-політичними 

змінами в державі. Після трирічної тенденції до скорочення кількості скарг на 

психічне здоров’я, у країні до 2008 р. зберігалася стійка тенденція до зростання 

кількості психічних розладів на мільйон населення з деяким уповільненням 

темпів за останні роки. 

Щодення розумова праця 8–10 годин на добу 9 місяців на рік упродговж 

11 років у поєднанні з періодичними загостреннями психічного напруження 

(тести, контрольні) в умовах не завжди раціонально організованого режиму дня 

і дефіциту РА негативно позначаються на розумовій і фізичній працездатності 

організму, що росте. 

Ми з’ясували, що в кожного другого школяра наявні ознаки перевтоми, 

наприклад, сонливість удень, значна стомленість наприкінці дня, безпідставні 

зміни настрою, тривожність, роздратованість (рис. 3.27). Стреси й регулярна 

перевтома призводять до виснаження захисних сил організму, а названі 

симптоми можуть слугувати прогностично несприятливими ознаками 

гіповітамінозу, астенічних станів.  

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що кількість дітей, які 

скаржаться на значну стомленість протягом дня і сонливість зранку з віком 

збільшується. Так, серед учнів 5-х класів 23,9% учнів відзначають ці симптоми, 

як притаманні собі, тоді як серед семикласників ця кількість зростає до 25,1%, у 
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9-му класі вже майже кожен третій школяр (29,3%) має ознаки хронічної втоми. 

При синдромі хронічної втоми від розумового і фізичного перенапруження 

страждає центральна нервова система, головний мозок, ендокринна та імунна 

системи організму. Згодом разом з психологічними розладами з’являються 

фізичні нездужання у вигляді болів: головних, у спині, суглобах, інших 

неприємних відчуттів; список доповнює гіперчутливість до коливань погоди; 

турбують дискомфорт в організмі і симптоми вегетосудинної дистонії. Хоча 

вона характерна для бізнесменів, журналістів і диспетчерів 28–45 років, проте 

встановлено, що на цю недугу страждає також 1% учнів 11–16-річного віку.  

Частота нарікань у школярів середнього шкільного віку на значну 

стомленість упродовж дня і сонливість після пробудження суттєво випереджає 

(р<0,001) частоту інших скарг, що потребує внесення термінових коректив у 

режим навчання школярів.  

Рис. 3.27. Симптоми неблагополуччя у стані здоров’я 

школярів середнього шкільного віку (%) 

 

Провідними для дітей середнього шкільного віку є патології опорно-

рухового аппарату (ОРА), серед яких найчастіше діагностують сколіотичну і 

кіфотичну поставу (В. А. Сутула, 2011). Наші дані доводять, що кожен шостий 
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учень (22,6%) скаржиться на болі в суглобах та хребті при тривалому стоянні 

чи сидінні. На жаль, навчання у школі, а також виконання завдань удома 

пов’язане з тривалим сидінням; і з кожним роком навчальне навантаження 

зростає. Тому з роками навчання у школі кількість скарг на порушення в ОРА 

збільшується. Неприємні відчуття в суглобах чи хребті при тривалому сидінні 

або стоянні зазначили 12,2% учнів 5 класів; у сьомому класі суттєво 

збільшується кількість дітей, які жаліються на неприємні відчуття в ділянках 

ОРА (до 16,2%), серед дев’ятикласників кількість таких учнів також є суттєво 

більшою (19,8%). Запобігти захворюванням, які розвиваються внаслідок 

тривалого сидіння чи стояння, допоможуть фізичні навантаження. Вправи 

короткотривалих пауз під час уроку, рухливі перерви є спрямованими на 

зміцнення м’язових груп, що розтягувалися тривалий час під час письма, і 

навпаки – розтягуванню вкорочених м’язів. Проте в режимі навчального дня 

сучасної школи використовуються не всі можливості для профілактики в дітей 

порушень постави. Заняття у спортивній секції чи самостійно організований 

активний відпочинок після уроків також сприятимуть поліпшенню 

кровопостачання у суглобах, а також профілактиці виникнення порушень 

постави. Утім кількість школярів, які регулярно виконують фізичні вправи, 

окрім уроків ФК, є малою.  

Імовірність виникнення захворювань ОРА суттєво (р=0,01) випереджає 

ступінь ризику розвитку в школярів офтальмологічних захворювань. Проте 

також значна частина учнів середнього шкільного віку скаржиться на 

порушення зору чи дискомфорт в очах під час навчального дня. Аналіз даних 

засвідчив, що кожен шостий школяр (15,4%) зазначав неприємні відчуття в 

очах під час чи після уроків або зниження гостроти зору. 

Навчання дітей супроводжується збільшенням кількості скарг дітей на 

функціональний стан органа зору зі стажем навчання у школі. Частота скарг на 

симтоми погіршення гостроти зору зростає з 9,8% у 5 класі до 10,2% у 7-му, а в 

9-му становить 11,2%. Оскільки 80–90% інформації, що отримує сучасний 

школяр, він сприймає через органи зору, тому вкрай важливо навчити учнів і 
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сформувати в них звичку регулярно виконувати прості вправи для 

розвантаження зорового аналізатора, щоб не допустити зорового 

перенапруження, перевтоми очей і погіршення зору. Кожен 15-й школяр 

вважає, що останнім часом йому стало важче переносити фізичне навантаження 

(13,4%), або стверджує, що його фізична працездатність є нижчою, порівняно з 

однолітками (11,5%).  

Отже, серед симптомів нездоров’я у школярів середнього шкільного віку 

найчастіше проявляються ознаки нервово-психічних порушень: значна 

стомленість (38,3%), невмотивовані зміни настрою, тривожність і 

роздратованість (38,3%), порушення у хребті та суглобах (22,6%), порушення 

зору або неприємні відчуття в очах (15,4%). Усі ці ознаки є наслідками 

порушень в режимі дня і харчування, а також РА школярів, тому їх можна 

усунути, позбувшись причин їх виникнення шляхом внесення змін до системи 

організації  ФВ у школі. 

Статистично значущих розбіжностей у відповідях хлопців і дівчат щодо 

скарг на здоров’я не спостерігалося. Однак хлопці трохи частіше від дівчат 

скаржилися на неприємні відчуття в очах (12,5% на противагу 8,5%), дівчата ж 

нарікали на болі у хребті і суглобах (14,4% на противагу 16,5%) і на 

безпідставні зміни настрою, тривожність і роздратованість (28,9% на противагу 

22,96%). Отже імовірно, що хлопці дещо більше схильні до розвитку 

офтальмологічних захворювань, дівчата – до порушень постави і нервово-

психічних розладів.  

Як і прогнозувалося (рис. 3.28), учні з відхиленнями у стані здоров’я 

частіше скаржилися на ознаки негараздів у функціональному стані, ніж здорові 

діти: майже за всіма показниками кількість учнів з відхиленнями у стані 

здоров’я була більшою, ніж серед інших груп. Та найбільшими були 

розбіжності в кількості скарг школярів різних медичних груп на 

офтальмологічні порушення: кількість таких серед СМГ (26,3%) суттєво (на 

18,1%, р<0,05) переважала учнів серед ПМГ і ОМГ (на 15,7%, р=0,05). Однією 

з теорій імовірних причин виникнення погіршення зору є низький рівень 
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розвитку сили усіх м’язів  організму, у тому числі й циліарного м’язу, який 

відповідає за акомодацію ока. Тому виконання фізичних вправ для зміцнення 

усіх м’язів, а також спеціальних вправ для розвантаження органу зору є 

актуальними завданнями, особливо для школярів із послабленим здоров’ям. 

Учні СМГ відзначають суттєве погіршення свого здоров’я за останній час (на 

13,6%, р<0,001) частіше, ніж ОМГ і на 13,63% частіше від ПМГ (р=0,09).  

          

Рис. 3.28. Частота скарг на здоров’я учнів різних медичних груп: 

1 – низька працездатність порівняно з однокласниками, 2 – погіршення в стані здоров’я за 
останній час, 3 – сонливість удень і значна стомленість наприкінці дня, 4 – неприємні 
відчуття в очах, зниження гостроти зору, 5 – болі в суглобах, хребті під час тривалого 

сидіння, 6 – безпідставні зміни настрою 
 

Погане здоров’я може значно знизити функціональні можливості 

йперешкодити досягненню життєвих завдань, тоді як міцне здоров’я молоді 

може принести велику користь у довгостроковій перспективі і для окремої 

людини, і для суспільства. Отже застосування раціональних форм шкільного 

ФВ для запобігання появи симптомів забезпечить молодим людям можливість 

жити продуктивним життям, оптимально функціонувати відповідно до 

існуючих вимог і завдань. 

3.5. Поширення шкідливих звичок у школярів різних медичних груп 
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 У віці, коли діти вперше спробували курити, очевидні гендерні 

відмінності. Серед хлопців зберігається велика ймовірність більш раннього 

початку куріння, ніж серед дівчат. Згідно з отриманими даними, перші спроби 

курити в дівчат спостерігаються трохи пізніше (у 10,9±2,5 року), ніж у хлопців 

(9,3±3,0 року), проте відмінності невеликі (р>0,05).  

Чим раніше починають курити, тим вищим є відсоток постійного куріння. 

Аналіз проведених досліджень показав, що більшість підлітків (86,3%) ще не 

пробували курити. Серед опитаних нами школярів лише кожен шостий (14%) 

зізнався, що уже мав досвід тютюнокуріння. Тобто з’ясована нами кількість 

курців є наполовину меншою, ніж стверджують інші науковці. Так, матеріали 

наукових досліджень (М. В. Дутчак, 2008; В. О. Сутула, 2010) свідчать, що у 

віці 13–15 років курять близько 30% юнаків і дівчат, а в сімнадцять років 

курить кожен п’ятий учень ЗОШ. Той факт, що одна шоста частина 10–15-

річних вже спробували курити тютюн, викликає тривогу. 

 Наші дослідження підтвердили, що серед тих дітей, які ще не пробували 

курити, більше (р<0,01) дівчат (91,6%), ніж хлопців (79,2%).  

У спеціальній літературі немає даних про поширеність шкідливих звичок 

серед школярів різних медичних груп. Ми вперше з’ясували, що серед 

школярів із порушеннями у стані здоров’я спостерігається вища частота 

куріння (23,8%), ніж серед учнів ОМГ (14,3%), і особливо ПМГ (10,6%). 

Здорові школярі (учні ОМГ) почали курити відносно пізніше (у 10,5±2,8 року), 

ніж представники інших медичних груп (9,1±2,8 року у ПМГ і 9,5±2,5 року у 

СМГ), які відрізняються відхиленнями у стані здоров’я. Отож підтвердилася 

думка про схильність учнів з відхиленнями у стані здоров’я до  ризикованої 

поведінки, що супроводжується знеціненням базових екзистенційних 

цінностей, домінуванням біологічних потреб, таких як потреби в стимуляції 

психологічно активними речовинами. 

Як бачимо (рис. 3.29), кількість школярів СМГ, які почали курити в 

період з 3-х до 11-ти років є суттєво більшою, ніж серед представників інших 

медичних груп. Кількість курців серед школярів СМГ досягає піку в 10–11 
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років (9,52%), тоді як серед учнів ОМГ – в пізнішому віці (12–13 років) і не 

досягає величин, притаманних школярам з відхиленнями у стані здоров’я 

(6,23%). Отже, можемо стверджувати, що школярі СМГ раніше, ніж інші, 

почали курити, на 2 роки швидше досягли піку в кількості курців і швидше 

втратили інтерес до куріння.  

 

 

Рис. 3.29. Вік першої спроби тютюнокуріння (%)  

у школярів різних медичних груп 

 

Нашими дослідженнями підтверджено, що одним із чинників, які 

провокують початок куріння є поведінка батьків, оскільки було з’ясовано 

слабкий, проте достовірний зв’язок (r=-0,33) між віком початку куріння 

школярів і кількістю цигарок, що викурюють їхні батьки. Отже, суттєвий вплив 

на виховання дітей мають не слова про шкідливість куріння, а вчинки батьків. 

Тому підтримка батьків може слугувати чинником захисту від початку куріння. 

Дуже корисним буде спільне сімейне проведення дозвілля, заповнене 

активними формами занять: походами, спортивними і рухливими іграми, 

працею на присадибній ділянці, дачі і т.п. Таке дозвілля сприяє збереженню 
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здорового способу життя в сім’ї, не пов’язаного з курінням та вживанням 

спиртних напоїв. 

Аналіз даних опитування довів, що серед учнів середнього шкільного 

віку 68,6% навіть не пробували алкогольних напоїв. Серед опитаних 72,0% 

дівчат і 64,0% хлопців не куштували спиртного ніколи. Отже, згідно з нашими 

даними, більшість українських школярів не мають досвіду вживання алкоголю. 

Цікаво, що серед учнів із послабленим здоров’ям таких, що не знають смаку 

алкогольних напоїв, суттєво менше (45,0%), ніж серед учнів ПМГ (79,0%) та 

ОМГ (65,0%). 

Згідно з нашими даними, дівчата спробували алкоголь у 10,2±2,5 року, 

що на 2 роки раніше, ніж зазначено в даних, що стосуються школярів України 

(О. Яременко, 2010); хлопці – у 9,8±2,7 року (різниця випередження ще більша і 

становить 3 роки). Дані дослідження (М. В. Дутчак, 2011) також підтверджують 

інформацію про те, що найчастіше перша спроба вживання алкогольних напоїв 

припадає на «доросліший» вік – 13–15 років.  

Школярі з порушеннями у стані здоров’я, скеровані до СМГ, заявили про 

відносно більш ранній початок вживання ними алкоголю – 8,0±2,8 року, ніж 

представники ПМГ (9,6±2,5 року) і ОМГ (10,2±2,6 року). Аналіз даних діаграми 

(рис. 3.30) свідчить, що кожен третій школяр СМГ (35%) уперше спожив 

алкоголь у віці до 9 років. У двох вікових групах 10–11 та 13–14 років кількість 

школярів, які характеризуються міцнішим здоров’ям, вік першої спроби 

спиртних напоїв був найвищим у школярів ОМГ. Кількість школярів СМГ, які 

вперше спробували алкоголь, досягла піку в 3–5 років, що на 5–8 років раніше, 

ніж школярі ОМГ. Проте їхня кількість (12,41%) суттєво поступалася кількості 

школярів СМГ (25,0%), які спробували спиртні напої ще до початку навчання у 

школі.  
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Рис. 3.30. Вік першої спроби вживання спиртних напоїв (%) 

учнями різних медичних груп 

 

Як бачимо (рис. 3.31), крива віку першої спроби вживання алкогольних 

напоїв  досягає своєї вершини в 10–11 років; крива віку першої спроби куріння 

має два підйоми (у 6–9 і 12–13 років).  

 

 

Рис. 3.31. Вік дітей, в якому вони уперше спробували вживати тютюн і алкоголь  

 

Аналіз показників (рис. 3.32) свідчить, що беззаперечним лідером серед 

мотивів уживання алкоголю в школярів середнього шкільного віку є бажання 

роки 



210 
 

підтримати компанію (9,65–2,56%), що підтверджується даними, поданими в 

літературі (В. О. Сутула, 2010). Бажання полегшення спілкування, та 

поліпшення настрою шляхом вживання алкоголю суттєво поступаються (4,39–

0,48%), бажання зниження стресу та зняття втоми є ще менш значущими для 

учнів середнього шкільного віку (2,63–0,43%). 

Проте зокрема для семикласників мета полегшення спілкування засобами 

вживання алкогольних напоїв (3,75%) посідає останнє місце в рейтингу мети 

вживання. Учні 7-х класів більшою мірою (3,75% та 1,88% відповідно), ніж 

п’яти- і дев’ятикласники прагнуть полегшити спілкування (0,43% та 0,88%) та 

зняти втомленість  (0,43% та 0,88%).  

Ми з’ясували, що причини вживання спиртних напоїв відрізняються у 

представників різних медичних груп (рис. 3.32). У дітей із відхиленнями і стані 

здоров’я перше місце за поширеністю посідають три причини: «за компанію», 

для поліпшення настрою та зняття втоми (по 4,76%). Таким чином, учні СМГ 

очевидно не надають значної важливості підтримати компанію, як 

представники інших медичних груп (2,88% і 6,83% відповідно в ПМГ та ОМГ). 

Натомість бажання поліпшити настрій та зняти втому, вживаючи алкоголь, у 

школярів СМГ виникає частіше, ніж у їхніх опонентів (4,76% на противагу 

1,81% і менше). Зовсім не знайшлося учнів СМГ, які вживали б спиртні напої 

для полегшення спілкування чи зняття стресу.   

Рис. 3.32. Причини вживання алкогольних напоїв (%) у дітей різного віку 
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Поширеність шкідливих звичок серед школярів, ранній початок спроб 

куріння тютюну та вживання алкоголю, стрімке прогресування відсотка курців 

та тих, що вживають алкоголь, згубний вплив на здоров’я і не достатньо 

глибоке усвідомлення підлітками негативних наслідків викликає тривогу і 

потребує свого вирішення. Беручи до уваги шкоду, яку завдає здоров’ю куріння 

тютюну і вживання алкоголю, робимо висновки, що запобігання шкідливим 

звичкам в учнів стає важливим напрямом виховно-профілактичної роботи 

ЗОШ. Профілактична робота повинна здійснюватися в нерозривному зв’язку з 

розумовим, трудовим, фізичним і моральним вихованням. У процесі цієї роботи 

має формуватися гармонійно розвинена культурна особистість, важливо 

виховати моральні норми, формувати загальнолюдські цінності й уміння 

дотримуватися здорового способу життя.  

Рис. 3.33. Причини вживання алкогольних напоїв (%)  

учнями різних медичних груп 

 

Узагальнення даних проведеного дослідження дозволяє стверджувати, що 

вік початку куріння тютюну становить в середньому 9,55±3,06 року,  вживання 

алкоголю – 10,00±2,1 року. Перші спроби куріння та вживання спиртних напоїв 

у дівчат спостерігають трохи пізніше (у 10,9±2,5 року та у 10,2±2,5 року 

відповідно), ніж у хлопців (9,3±3,0 року та в 9,8±2,7 року). Установлено, що 

учні СМГ вперше спробували курити і вживати алкоголь відносно раніше (у 
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9,5±2,5 року і 8,0±2,8 року), аніж представники інших медичних груп (9,1±2,8 

року та 9,6±2,5 року у підготовчій і в 10,5±2,8 року  та 10,2±2,6 року – 

основній).  

Кожен шостий (14,0%) учень середнього шкільного віку уже має досвід 

тютюнокупіння, кожен третій – (31,4%) смакував алкоголь. Серед тих дітей, які 

ще не курили і не пробували спиртних напоїв, більше (р<0,01) дівчат (91,6% і 

72,0%), ніж хлопців (79,2% і 64,0%). Особливо тривожним результатом є те, що 

серед учнів із послабленим здоров’ям шкідливі звички є поширенішими 

(р<0,001), ніж серед здорових школярів; у підлітковому віці вже пробували 

курити 24,0% учнів в СМГ на противагу 11,0% і 14,0% відповідно в ПМГ та 

ОМГ, смакували алкогольні напої – 55,0% учнів СМГ на противагу 21,0% та 

35,0% відповідно. Відносно молодший вік початкових спроб вживання тютюну 

й алкоголю, а також більший відсоток курців і тих, які вживають алкоголь 

серед школярів СМГ можна пояснити схильністю учнів із відхиленнями у стані 

здоров’я до  ризикованої поведінки. 

Установлено, що головні причини вживання спиртних напоїв у школярів 

різних вікових груп відрізняються, проте не суттєво, визначальною метою 

споживання алкоголю є бажання підтримати компанію. У дітей із відхиленнями 

у стані здоров’я перше місце за поширеністю посідають не одна, а три причини: 

«за компанію», для поліпшення настрою та зняття втоми (по 4,76%).   
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ШКОЛЯРІВ РІЗНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 

 

В окремих ЗОШ уроки ФК для учнів ОМГ, ПМГ і СМГ проводять 

інтегративно й діти  різних груп здоров’я займаються разом (з диференціацією / 

індивідуалізацією завдань, залежно від потреб і можливостей кожної дитини).  

Учні цих ЗОШ навчальних закладів становлять експериментальну групу (ЕГ). 

До контрольної групи (КГ) увійшли школярі тих ЗОШ, в яких уроки фізичної 

культури для школярів основної і підготовчої проводили окремо від школярів 

СМГ (сегрегативно – у різних залах, у різний час). У цьому розділі з’ясовано 

ефективність інтегративного ФВ порівняно з сегрегативним за низкою 

показників школярів середнього шкільного віку. 

 

4.1. Зміни у показниках фізичного розвитку школярів в умовах 

інтегративного фізичного виховання 

Аналіз морфофункціональних показників виявив, що у школярів різних 

медичних груп ЕГ та КГ у різні вікові періоди спостерігалися достовірні 

розбіжності окремих антропометричних і функціональних показників. Ці 

відмінності могли спричинити суттєві відхилення в результатах тестування 

фізичної підготовленості школярів. Проте розбіжності мали випадковий 

характер, закономірностей у показниках не було виявлено. Потрібно провести 

ґрунтовніші дослідження для підтвердження або спростування висловленого 

нами припущення.   

За показниками фізичного розвитку, інтегративна модель організації і 

проведення уроків ФК зі школярами середнього шкільного віку ефективніша, 

оскільки практично у кожній статевій, віковій і медичній підгрупі ЕГ кількість 

достовірно вищих показників була більшою, ніж у КГ (рис. 4.1). Школярі ЕГ, за 
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показниками фізичного розвитку, достовірно (р<0,05) переважали школярів КГ 

64 рази, тоді як показники ФР були вищими у школярів КГ 45 разів. 

Проведені нами дослідження засвідчили, що інтегративне ФВ  сприяє 

більшим позитивним змінам у фізичному розвитку школярів ОМГ (38%) та 

ПМГ (44%), на противагу 19% – у СМГ). Отже, побоювання фахівців 

(І. Р. Боднар, 2013) щодо нижчої ефективності уроків ФК для фізичного 

розвитку школярів без відхилень у стані здоров’я не справдилися.  

 

Рис. 4.1. Кількість достовірно вищих показників фізичного розвитку 

школярів 

у підгрупах ЕГ та КГ 

 

Як бачимо (див. рис. 4.1), за показниками фізичного розвитку дівчат 

інтегративне ФВ  виявилося ефективнішим, ніж сегрегативне. В усіх вікових 

групах (окрім 7 класів) більша кількість достовірних показників спостерігалася 

в інтегративній моделі ФВ. Найбільша кількість достовірних розбіжностей на 

користь інтегративного ФВ спостерігалася в школярів ОМГ та ПМГ 5-х і 8-х 

класів. 

Аналіз результатів антропометрії показав, що в кожній наступній віковій 

групі почергово переважали то показники ЕГ, то КГ. Це підтвердило дані про 

гетерохронний і коливальний характер змін в організмі дітей у підлітковому 



215 
 

віці. Також було з’ясовано, що у величинах ширини плечей, плечової дуги й 

індексу сутулості школярів ЕГ та КГ часто (практично в кожній віковій групі) 

спостерігалися достовірні розбіжності.  

Величини індексів сутулості не відрізнялися (р>0,05), кількість підгруп 

школярів із достовірно вищими результатами була однаковою в ЕГ та КГ. 

Проте достовірна розбіжність (р≤0,01) між показниками хлопців ЕГ та КГ 

свідчить про деякі переваги інтегративного способу організації навчального 

процесу з ФВ  у формуванні правильної постави школярів.  

У результаті аналізу функціональних показників школярів, що брали 

участь у дослідженні, було встановлено, що лише в окремих випадках 

розбіжності показників школярів ЕГ та КГ були достовірними. Так, у школярів 

ЕГ була зафіксована несуттєво більша, ніж у КГ кількість достовірно (р<0,05–

0,001) нижчих величин частоти дихання, що свідчить про наявність більшої 

кількості дітей із вищими резервами дихальної системи. Тоді як у школярів КГ 

дещо більшою була кількість школярів з достовірно (р<0,05–0,01) нижчими 

величинами ЧСС і АТ у стані відносного спокою, що свідчить про наявність у 

цій групі більшої кількості школярів зі вищими резервами ССС. У результаті у 

хлопців КГ величини діастолічного АТ були меншими (р<0,001, що свідчить 

про більші резерви), ніж у ЕГ.  

Нашими дослідженнями було з’ясовано, що в ЕГ кардіодинамічні 

показники були кращими (р<0,05–0,01) у відносно молодших школярів, які 

взяли участь в обстеженні (5–6 класів), тоді як в КГ відносно кращими (р<0,05–

0,01) були показники представників старших вікових груп. 

Результати проби Вальдфогеля засвідчили відсутність достовірних 

розбіжностей здебільшого школярів, які брали участь у дослідженні. Проте у 

школярок 6-х і 9-х класів ОМГ КГ результати проби свідчили про 

превалювання симпатичного відділу вегетативної нервової системи, а отже – 

схильність дівчат до недостатньої нервової регуляції серцево-судинної системи 

і вищу схильність до відносно гіршого пристосування системи кровообігу до 

зовнішніх подразників, притаманного недостатньо тренованим особам. Варто 
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зауважити, що показники школярок обидвох підгруп були в межах норми, 

проте в дівчат з ЕГ – на нижній межі, а в КГ наближалася до верхньої її межі. 

Тобто в окремих вказаних вище вікових групах ОМГ спостерігалася легка 

тенденція до відносно нижчого рівня функціонального стану (тренованості).   

Результати проби з затримкою дихання на вдиху частіше (у школярок і 

школярів 5, 8 і 9 класів) були достовірно вищими (р<0,05–0,001) в ЕГ. Тоді як у 

КГ сильнішими були показники школярів 6 класу ОМГ та ПМГ (р<0,01). 

Загалом у дівчат і хлопців ЕГ стійкість до гіпоксії була вищою (р=0,06 і р≤0,01). 

ЖЄЛ дівчат ЕГ достовірно переважала показники дівчат КГ (р<0,05). Тому 

переваги за показниками функціонального стану дихальної системи – на боці 

інтегративної моделі ФВ. Практично в кожній віковій групі (окрім 7-х класів і 

9-х класів у ЖЄЛ) величини ЖЄЛ і тривалості затримки дихання були вищими 

у школярів ЕГ (р<0,05-0,001). На користь сегрегативної моделі організації ФВ  

свідчили переваги вказаних показників у школярів ПМГ (р<0,05–0,001).  

В окремих підгрупах дівчат ЕГ (5 класу ОМГ, 8 класу ПМГ, 9 класу ПМГ 

та СМГ) спостерігалися достовірно вищі (р<0,05) показники ЖЄЛ, що свідчить 

про вищий рівень функціонального стану дихальної системи школярів, які 

навчалися в умовах інтегративних уроків ФК. У школярів чоловічої статі ЕГ та 

КГ величини ЖЄЛ не відрізнялися, а кількість випадків, коли показники якоїсь 

однієї групи переважали, була однаковою. 

Показники сили кисті практично не відрізнялися у школярів ЕГ та КГ, 

проте в окремих випадках (учениці 8 класу ОМГ, учні 5 класів ПМГ, 8 класів 

ОМГ) показники школярів ЕГ перевершували показники школярів КГ. З 

урахуванням віку школярів, навпаки, переваги мала інтегративна модель ФВ, 

оскільки в 5 і 7 класах результати динамометрії були вищими  (р<0,05–0,000) у 

школярів КГ. 

У відносних величинах (індексах стану здоров’я)  достовірні розбіжності 

спостерігалися лише в окремих випадках. Так, згідно з індексом Кетле учениці  

7 класів ОМГ (р<0,001) і учні 5 класів ПМГ (р<0,05) переважали школярів ЕГ.  
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Згідно з показниками силового індексу у трьох випадках вищими були 

результати школярок ЕГ 8 класів ОМГ (р<0,01) і школярів ЕГ (5 класів ПМГ, 

р<0,001 та 6 класів ОМГ, р=0,01), в одному – вищими виявилися результати 

школярів КГ 7 класів ОМГ (р<0,05).  

Результати проби Руфф’є засвідчили, що у школярок КГ рівень 

працездатності серцево-судинної системи був вищим у трьох вікових і 

медичних підгрупах учениць 5 класів ПМГ (р<0,05), 7 класів ОМГ (р<0,05) і 

СМГ (р<0,05), тоді як у хлопців практично не відрізнялася за більшістю 

результатів. Лише в одиничних випадках переважали показники ЕГ (8 класів 

СМГ, р<0,001 і 9 класів ПМГ, р<0,05).    

Згідно з показниками індексу Робінсона в одному випадку вищими були 

результати школярів ЕГ (дівчат 9 класів ПМГ, р<0,05), в іншому вищими 

виявилися результати школярів КГ (8 класу СМГ, р<0,05). Отож показники 

подвійного добутку не підтвердили переваг будь-якого з експериментальних 

способів організації. 

Середньогрупові індекси соматичного здоров’я ЕГ і КГ не відрізнялися у 

представників різної статі, з урахуванням медичних груп у школярів КГ ПМГ 

були переваги  (р≤0,05) за індексом Руфф’є, а з урахуванням віку – в ЕГ в 

життєвому й силовому (р≤0,05–0,001) індексах у 5 класах, а також в індексах 

Кетле і Робінсона (р<0,05) у 6 і 9 класах. 

У результаті було встановлено, що в окремих підгрупах ЕГ рівні 

соматичного здоров’я (за сумою балів) були вищими – у дівчат 5 класів ОМГ та 

СМГ (р<0,05) і хлопців 8 класів ОМГ (р<0,05). Тоді як за більшістю показників 

у рівнях соматичного здоров’я школярів різних вікових, статевих і медичних 

підгруп ЕГ та КГ не спостерігалося розбіжностей. Тому можна стверджувати, 

що в умовах організації інтегративних уроків ФК не спостерігається 

відставання загального рівня соматичного здоров’я і його компонентів.  

Отже, у кількості сильніших показників фізичного розвитку школярі ЕГ 

мали переваги (у співвідношенні 19,4% до 13,6%, р<0,05) порівняно з КГ 

(табл. 4.1). У кожній підгрупі ЕГ кількість достовірно вищих показників була 
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більшою, окрім СМГ у хлопців і семикласників, де переваги були на боці КГ. 

Таким чином можемо стверджувати, що суттєво (р<0,05) ефективнішою за 

показниками ФР є інтегративна модель організації і проведення уроків ФК зі 

школярами середнього шкільного віку.  

Таблиця 4.1 

Кількість (%) статево-вікових груп, в яких спостерігалися достовірні 

розбіжності  показників ЕГ та КГ 

Показники  Групи 
ОМГ ПМГ СМГ 

Сума 
д. хл. д. хл. д. хл. 

Фізичний 

розвиток  

ЕГ  23,6  20,0  23,6  27,3  18,0  3,6  19,4*  

КГ  16,3  7,3  18,2  18,2  9,1  12,7  13,6  

Фізична 

підготовленість  

ЕГ  2,9  1,0  5,7  10,5  8,6  3,8  32,4  

КГ  4,8  8,6*  4,8  7,6  4,8  5,7  36,2  

Психічний  

стан  

ЕГ  6,7  13,3  10,0  26,7  16,7  16,7  15,0**  

КГ  0  2  10,0  10,0  3,3  0  5,0  

Разом  
ЕГ  3,2  3,7  4,4  4,2  4,6  1,9  22,3**  

КГ  2,5  1,9  3,2  3,9  4,6  2,3  18,4  

Примітка. Умовні позначення ступеней достовірностей розбіжностей між 

ЕГ та КГ такі ж як і в табл. 2.1. 

 

4.2. Динаміка показників фізичної підготовленості школярів під 

впливом інтегративного фізичного виховання   

Аналіз показників фізичної підготовленості показав, що результати 

школярок ОМГ та ПМГ ЕГ у вправі «Десять вісімок» суттєво випереджали 

результати дівчат КГ (р<0,001–0,05). Тоді як переваги дівчат СМГ були на боці 

КГ (р<0,05). У школярок 6-х класів сильніші результати спостерігалися у 

представників КГ, підтвердилися (р<0,01-0,05) переваги школярок ПМГ та 

СМГ. Семикласниці ЕГ, навпаки, – продемонстрували вищий рівень розвитку 

спритності рук, ніж КГ, достовірними були розбіжності результатів школярок 

ЕГ та КГ серед ОМГ (р<0,05) та СМГ (р<0,05). В учениць ЕГ ОМГ та ПМГ 

результати виконання вправи «Десять вісімок» були кращими, ніж у школярок 

КГ, а в СМГ – гіршими, втім не підтвердилися статистично переваги в жодній 

медичній групі. Відносно сильніші результати показали школярки 9-х класів. У 
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ПМГ та СМГ були зафіксовані достовірні розбіжності (р<0,01-0,05) показників 

ЕГ та КГ на користь ЕГ. У експериментальних групах чоловічої статі у вправі 

«Десять вісімок» достовірних розбіжностей було дещо менше, ніж у жіночих. 

Проте усі статистично підтверджені випередження свідчили про переваги 

інтегративного способу організації занять із ФВ. Так, наприклад, у 5-х класах 

школярі усіх трьох медичних груп показали кращі результати, проте суттєвою 

була перевага лише у школярів ПМГ (р=0,001). 

Учні 6-х класів ЕГ та КГ продемонстрували однорідні результати. У 

школярів 7-х класів ЕГ ОМГ та ПМГ показники рівня розвитку спритності були 

вищими від показників КГ, у ПМГ розбіжності – високо статистично 

достовірними (р<0,001). Тоді як у школярів СМГ незначні переваги – на боці 

КГ. Результати учнів 8-х класів підтвердили тенденцію про відносно сильніші 

показники в ОМГ та ПМГ ЕГ та відносно слабші – в СМГ КГ. Проте, на жаль, 

ця тенденція не підтвердилася статистично. Школярі 9-х класів також своїми 

результатами у тестовій вправі «Десять вісімок» підтвердили вищу 

ефективність експериментальної організації занять з ФВ  у ЗОШ. У підсумку 

результати ЕГ у спритності були вищими, ніж у КГ у школярів обидвох статей 

(р<0,001–0,01), трьох вікових груп (5, 7, 9 класів КГ, р<0,001), двох медичних 

груп (ОМГ та ПМГ, р<0,01–0,001). Це свідчило про суттєві переваги 

інтегративного ФВ у розвитку спритності школярів практично усіх 

демографічних і медичних груп. 

Результати виконання вправи «Десять згинань та розгинань рук в упорі 

від поперечини» дають право стверджувати, що в школярок КГ рівень розвитку 

швидкості є вищим, ніж в ЕГ, оскільки швидкість виконання вправи у дівчат КГ 

СМГ була достовірно вищою (р=0,01), ніж в ЕГ, а різноспрямовані тенденції 

показників школярок ОМГ та ПМГ не підтвердилися статистично. Така ж 

динаміка (р=0,01) спостерігалася і в учениць 6-х класів. Проте результати 

школярок СМГ та ПМГ 7-х класів ЕГ довели вищу ефективність 

експериментальної організації занять, оскільки рівні розвитку швидкості рук у 

цих медичних групах школярок були вищими (р<0,05). Також кращими 
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(р=0,05) були результати школярок СМГ ЕГ, які навчаються у 8-му класі. 

Результати школярок 9-х класів не відрізнялися в рівноцінних медичних групах 

ЕГ та КГ.  

Результати тестування проведеного в чоловічих групах дозволили 

встановити, що рівень розвитку швидкості у школярів КГ був вищим, що 

підтвердилося статистично в СМГ учнів 5-х класів (р=0,01) і ОМГ 6-х класів 

(р<0,05). Тенденція до переважання результатів в усіх медичних підгрупах ЕГ 

над КГ у старших вікових групах  не підтвердилася. Тоді як статеві й медичні 

групи ЕГ не показали вищих результатів швидкості рук, проте у трьох вікових 

групах: 5, 7 і 8 класів (на противагу 1 – в КГ) рівень розвитку швидкості 

виявився вищим в інтегративних умовах ФВ  (р<0,05–0,01). 

У вправі згинання та розгинання рук в упорі ззаду в дівчат-п’ятикласниць 

ОМГ результати були кращими в ЕГ (р<0,05), у СМГ суттєво відставали від 

показників КГ (р=0,05). Тенденція до переважання результатів ЕГ над КГ в 

двох із трьох підгруп 6-го класу не підтвердилася, тоді як спостерігали суттєве 

переважання результатів школярок 7-го класу ЕГ в усіх трьох медичних групах 

підтвердилося в ПМГ (р<0,05) та СМГ (р<0,001). Вищими були результати 

дівчат-восьмикласниць ЕГ зі СМГ (р<0,01). В учениць 9-х класів результати у 

виконанні тестової вправи не відрізнялися.  

Рівень розвитку швидкісної сили рук у школярів КГ у двох молодших 

вікових групах 5-го класу ОМГ (р<0,05), СМГ (р<0,05) і 6-го класу (р<0,05) 

був вищим від показників ЕГ. Проте у 8 і 9 класах статистично підтвердилася 

перевага школярів ЕГ – у школярів ПМГ ЕГ результати суттєво випереджали 

показники школярів КГ (р<0,05). 

У підсумку результати дівчат ЕГ у швидкості суттєво випереджали 

(р≤0,05) результати КГ. Значними (р≤0,01) були переваги школярів 5 і 7 класів 

ЕГ. Тоді як сегрегативна модель ФВ  виявилася ефективнішою в розвитку 

силової витривалості рук для школярів ПМГ (р<0,05) і учнів 8 класів (р<0,001).  

Аналіз результатів тестування показав, що спосіб організації ФВ, який 

застосовували в КГ є ефективнішим у розвитку силової витривалості м’язів 
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черевного преса, оскільки результати школярок КГ ОМГ 8 класів (р<0,05), 9 

класів (р<0,05) і школярів КГ ОМГ 5 класів (р<0,05), 7 класів (р<0,05), ПМГ 5 

класів (р<0,05), 8 класів (р<0,05) і СМГ 9 класів (р<0,01) були вищими від 

школярів ЕГ. Така динаміка спостерігалася і в кількості піднімань тулуба в 

лівий бік: показники школярок КГ ОМГ 9 класів (р<0,01) і школярів КГ ОМГ 

(р<0,001) і ПМГ (р<0,05) 5 класів, а також ОМГ (р<0,01) 7 класів і СМГ 

(р<0,01) 9 класів. У школярок ОМГ 8 класів (р=0,06) і школярів 8 класів ПМГ 

(р=0,06) з’явилася тенденція близька до достовірної у перевазі КГ. Лише в 

одному випадку – у СМГ дівчат 7 класів результати виконання вправи були 

кращими в ЕГ (р<0,01) у правий і лівий (р<0,05) бік.  

У результаті обчислення індексу гармонійності розвитку косих м’язів 

тулуба (ГРКМТ) було з’ясовано, що переваги не так однозначно на боці 

школярів КГ (як видавалося за результатами вимірювання об’єктивних 

показників), оскільки, окрім дівчат СМГ 7 класів (р<0,01), вірогідні переваги 

ЕГ проявилися у дівчат СМГ 8 класів (р<0,05); у хлопців сильніші від КГ 

результати проявилися у ПМГ 8 класів (р<0,05), у ОМГ 8 класів розбіжності 

наближалися до достовірних (р=0,07). На зміни вплинуло врахування ступеня 

гармонійності розвитку симетричних груп м’язів тулуба. У названих тільки що 

випадках результати школярів були вищими, проте м’язи не симетрично 

розвиненими. У підсумку інтегративні уроки ФК сприяли суттєво вищим 

показникам гармонійності розвитку сили косих м’язів тулуба хлопців (р<0,05) і 

школярів 9 класів (р<0,01). 

Присідання та вставання на двох ногах упродовж 30 с дозволило 

встановити таку особливість: у 5 класах (а в хлопців і в 6 класах) переваги на 

боці ЕГ в комплексному показнику силової витривалості (КПСВ) дівчат 5 

класів ПМГ (р=0,01), хлопців 5 класів ПМГ (р<0,05) і 6 класів (р=0,001) і в 

СМГ 6 класів у результатах присіданні за 30 с (р=0,05). Переваги КГ 

проявлялися в 7-9 класах, оскільки результати присідання та вставання на двох 

ногах і показник КПСВ були вищими у школярок і школярів 7 класів ОМГ  і 

ПМГ (р<0,05–0,01), результати школярок і школярів ОМГ 8 класів (р<0,05); 
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результати школярів 8 класів ПМГ (р<0,05) і індекси школярок 9 класів ОМГ 

(р=0,05). Особливості, що простежуються, можна пояснити відносно більшою 

масою тіла в ЕГ. 

У кількості розведень рук із гантелями у нахилі в підгрупі дівчат не 

спостерігали відмінностей практично в усіх медичних підгрупах, окрім ПМГ 5 

класів (р=0,01). У підгрупі хлопців у двох СМГ 7 і 9 класів (р≤0,01) і одній 

ПМГ (р<0,05) результати були кращими в КГ. Переваги ЕГ проявилися лише в 

одній статево-віковій підгрупі ПМГ 6 класів (р<0,001). Рівень розвитку силової 

витривалості рук і верхньої частини спини у представників двох статевих груп і 

трьох медичних груп не відрізнявся між собою. Проте в окремих вікових групах 

(6 класів, р<0,01 і 9 класів р<0,01) результати школярів свідчили про переваги 

сегрегатвної моделі ФВ. 

Результати стрибків у довжину, виміряні в кількості стоп учня, у дівчат у 

КГ та ЕГ не відрізнялися, у хлопців були кращими у КГ: у ПМГ 5 і 6 класах 

(р<0,01) та СМГ 7 класів (р<0,05). Результати школярів ЕГ у цій вправі були 

вищими лише у школярів ПМГ 7 класів (р<0,05). Стрибки в довжину, виміряні 

у см, переважали лише в одному випадку – школярів 7 класів СМГ КГ (р<0,05). 

Узагальнені дані підтвердили, що рівень розвитку вибухової сили у 

школярів ЕГ та КГ не відрізнялися ні в різних демографічних, ні в медичних 

групах (окрім школярів 5 класу КГ, які суттєво – при р<0,01 переважали 

школярів ЕГ). Тобто рівень прояву вибухової сили не залежить від способу 

організації ФВ. 

Показники комплексного прояву спритності у вправі кидки й ловіння 

м’яча двома руками від стіни впродовж 30 с  суттєво відрізнялися у хлопців в 

ОМГ 5 класів на користь ЕГ (р<0,05), СМГ 7 класів (р=0,05) – на користь КГ, у 

дівчат ЕГ переваги були у 3-х випадках (7 класів СМГ, р<0,01, ПМГ 8 класів, 

р<0,05, 9 класів СМГ р<0,05), КГ – у двох (6 класів ОМГ р<0,05 і 8 класів ОМГ 

р<0,001). Тобто спритність краще розвинута в ЕГ (особливо у дівчат). 

Зауважимо, що об’єднання показників школярів в групи за статевою ознакою,  

за віком чи за медичною групою не показало суттєвих розбіжностей  між  ЕГ та 
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КГ. Це, імовірно, свідчить про вищу точність і доцільність порівняння 

показників школярів, розподілених на окремі статево-вікові медичні групи. 

Здатність утримувати рівновагу за результатами проби Ромберга не 

відрізнялася у дівчат практично усіх вікових і медичних груп, окрім показника 

представниць 9 класів ПМГ, згідно з яким здатність утримувати рівновагу була 

вищою у дівчат ЕГ (р<0,01). У хлопців результати складання вправи на 

рівновагу у школярів 5 класів ОМГ ЕГ суттєво випереджали (р<0,001) 

результати школярів КГ. Тоді як серед школярів ОМГ 6 класів  достовірно 

(р<0,05) лідирували показники школярів КГ. Школярі ще однієї вікової групи – 

9 класів ПМГ ЕГ переважали (р<0,001) школярів КГ за рівнем розвитку 

статичної рівноваги. Таким чином, серед ЕГ було більше сильніших результатів 

у здатності утримувати рівновагу, ніж серед КГ (3 на противагу 1). 

Недиференційовані за віком і медичною групою показники школярів ЕГ 

однозначно переважали показники школярів КГ в обидвох статевих групах 

(р≤0,01). Отож ще один показник спритності – здатність утримувати рівновагу 

– виявився вищим у школярів, які навчалися в інтегративних умовах. 

Порівняння за віком і медичними групами показало, що в окремих випадках 

сильнішими виявилися результати школярів ЕГ (школярів 5 класу, р=0,05 і 

СМГ, р<0,05), в деяких – ЕГ (8–9 класів, р<0,05–0,001 і ПМГ, р<0,001). 

У результатах виконання вправи на гнучкість у школярок ЕГ та КГ у 

більшості вікових і медичних груп не спостерігалося розбіжностей. Достовірні 

розбіжності засвідчили, що школярки ЕГ 7 класів СМГ випереджають за рівнем 

розвитку гнучкості (р<0,01), а представниці ЕГ  ПМГ 9 класів поступаються 

своїм візаві (р<0,01). Таким чином можна стверджувати, що гнучкість 

знаходиться на однаковому рівні розвитку у школярок обидвох (ЕГ та КГ) груп 

і спосіб організації уроків ФК не позначився на рівні розвитку цієї фізичної 

якості дівчат. У хлопців спостерігалася схожа закономірність: лише в окремих 

вікових медичних групах відмінності набули достовірних значень (ПМГ 5 

класів (р<0,001), ПМГ 6 класів (р<0,01) та ОМГ 7 класів (р<0,01)) тоді як за 

більшістю показників школярі ЕГ не поступалися школярам КГ. Згідно з 
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результатами нахилу в лівий бік у школярів різних ЕГ частіше спостерігалися 

розбіжності в рівні розвитку гнучкості. Тут переваги були на боці КГ (6 проти 

3-х достовірних розбіжностей результатів школярів). 

В об’єднаних статевих групах результати школярів КГ були вищими і 

підтвердилися статистично (р≤0,05). В окремих вікових групах (5 і 9 класів 

р≤0,01) і медичних групах (ОМГ, ПМГ, р<0,01–0,001) показники гнучкості 

були вищими в КГ.  

Аналіз показників індексу рухливості хребта (ІРХ)  школярок засвідчив, 

що у дівчат 7 класу результати були вищими у представниць ЕГ (р=0,001). 

Проте в окремих старших вікових групах величини ІРХ були вищими у 

школярок КГ (р<0,05–0,01). У хлопців розбіжності спостерігалися ще рідше – у 

школярів ПМГ 5 і 6 класів лідирували то ЕГ та КГ (р<0,001–0,05).  

В окремих медичних групах (ПМГ, р<0,05) і поодиноких вікових групах 

(5 класи, р<0,01) ІРХ був вищим у школярів то КГ, то ЕГ. У статевих групах 

результати школярів ЕГ та КГ не відрізнялися. 

Було встановлено, що у школярів ЕГ обидвох статей були суттєві 

(р≤0,01–0,001) переваги в рівні розвитку спритності («Десять вісімок» і пробі 

Ромберга). Спритність набуває все важливішого значення в теперішньому світі, 

зокрема в оволодінні сучасними професіями, визначає ступінь швидкості 

когнітивних операцій, пристосування людей до мінливих ситуацій, тому 

переваги експериментальної організації уроків ФК у цьому напряму є соціально 

значущими. 

Проте найчастіше достовірно (р<0,05–0,001) менші результати 

(порівняно зі школярами статевовікових підгруп КГ) спостерігали у школярів 

ЕГ в результатах виконання вправ на силову витривалість (ніг, живота, рук і 

верхньої частини спини). Силова витривалість є важливою фізичною якістю, 

оскільки від ступеня її розвитку залежить працездатність школярів. Тому з 

урахуванням неабиякого оздоровчого значення рівня розвитку силової 

витривалості і відставання її показників у школярів КГ в умовах дослідження, 

під час інтегративної організації уроків ФК зі школярами трьох медичних груп 
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варто буде рекомендувати вчителям із ФВ збільшити обсяги вправ на розвиток 

силової витривалості школярів. 

У показниках швидкості рук, вибухової сили ніг, спритності й силової 

витривалості абдомінальних м’язів результати хлопців ЕГ були вищими 

(р<0,05–0,001), а у дівчат достовірно нижчими (р<0,001).  

Інтегральні показники, обчислені на підставі складання трьох вправ 

фізичної підготовленості з урахуванням побажання індивідуалізації вимог 

(КПСВ та ІРХ), були вищими у школярів КГ (р<0,001), тоді як один із них – 

ГРКМТ переважав у школярів ЕГ.   

У результаті узагальнення даних фізичної підготовленості школярів 

різних вікових і медичних груп було встановлено, що загальна кількість (%) 

достовірно сильніших результатів ФП школярів в інтегративних і 

сегрегативних умовах була практично однаковою (32,4% в ЕГ і 36,2% в КГ) 

(див. табл. 4.1). Проте на тлі несуттєвих переваг у кількості сильніших 

результатів серед школярів ПМГ ЕГ (16,2% на противагу 12,4%) та СМГ (12,4% 

на противагу 10,2%), кількість школярів ОМГ, які показали сильніші 

результати, була суттєво (р<0,05) більшою в КГ (13,4% на противагу 3,9% – 

рис. 4.2). Отож результати нашого дослідження дозволяють стверджувати, що 

враховуючи показники фізичної підготовленості, для школярів ПМГ та СМГ 

інтегративне ФВ  є ефективнішою формою організації, тоді як для школярів 

ОМГ – бажаніші уроки, що проводяться окремою підгрупою. Для забезпечення 

достатніх темпів зростання ФП в умовах інтегративних уроків ФК 

обов’язковою є участь школярів ОМГ в додаткових заняттях фізичними 

вправами (секції з видів спорту). 
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Рис. 4.2. Кількість достовірно вищих результатів фізичної підготовленості 

школярів     у підгрупах ЕГ та КГ 

 

 

У низці вправ було встановлено, що школярі різної статі по-різному 

реагували на змінені умови проведення уроків ФК. Практично протилежними 

були співвідношення школярів чоловічої і жіночої статі в ЕГ та КГ у школярів 

СМГ, які показали сильніші результати. Тобто інтегративне ФВ  призвело до 

більших позитивних змін у фізичній підготовленості дівчат, тоді як дещо вищі 

темпи зростань фізичної підготовленості хлопців спостерігалися під впливом 

сегрегативних уроків ФК.  

Відрізнялася ступінь ефективності моделі організації процесу ФВ  

залежно від віку дітей (рис. 4.3). Так серед школярів 5–6 класів КГ було більше 

груп дітей, які показали вищі результати (21 на противагу 13), ніж у ЕГ, тоді як 

у 9 класах переважала кількість дітей із достовірно вищими результатами серед 

ЕГ (8 на противагу 3). Виявлено, що інтегративне ФВ ефективішне для 
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школярів СМГ 12–15 років, ПМГ13–15 років; тоді як сегрегативне – для 

школярів ОМГ 11–13 років. 

 

Рис. 4.3. Кількість достовірно вищих результатів фізичної підготовленості 

школярів     у підгрупах ЕГ та КГ 

Отже, аналіз показників фізичної підготовленості дозволяє визнати 

інтегративні уроки ФК ефективнішими для школярів із відхиленнями у стані 

здоров’я, ніж для здорових школярів; для розвитку спритності школярів, ніж 

для їхньої силової витривалості; для дівчат, ніж для хлопців; для школярів СМГ 

старших вікових груп (7–9 класів), ніж для молодших осіб. 

 

4.3. Відмінності у показниках психічного стану школярів різних 

медичних груп у процесі інтегративного фізичного виховання 

Аналіз показників ситуативної тривожності засвідчив, що у школярів 

середнього шкільного віку ЕГ та КГ рідко траплялися достовірні відмінності. 

Так, суттєві розбіжності спостерігали лише у школярок ПМГ 6 класів (р<0,001) 

і у дівчат ОМГ 7 класів (р=0,05). При цьому в першому випадку рівень 

ситуативної тривожності школярок ЕГ оцінювався як низький, а КГ – як дуже 

низький (<20 у. о.), а у другому випадку ЕГ – як низький, КГ – як помірний. 

Тобто тенденція у цих даних не було, що дає підстави стверджувати про те, що 

рівні ситуативної тривожності у школярів двох експериментальних груп не 

відрізнялися.  

кількість 
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Високий рівень ситуативної тривожності не траплявся в жодному випадку 

(рис. 4.4). Серед усіх груп було найбільше низьких показників ситуативної 

тривожності, трохи більше серед дівчат, ніж серед хлопців, що, мабуть, 

пояснюється вищою відповідальністю осіб жіночої статі. Загалом серед ЕГ 

кількість школярів із низькими показниками ситуативної тривожності була 

дещо більшою (25 на противагу 23), ніж у КГ. Варто при цьому зауважити, що 

коли показників ситуативної тривожності школярів обидвох груп ми оцінювали 

як низькі, найчастіше їх величини були біля межі з середніми показниками. 

Оскільки градація є дуже відносною і на практиці важко точно визначити в 

балах рівень окремих психічних станів чи відчуттів, особливо особам 

підліткового віку, то за результатами отриманих даних можна зробити 

висновки про існування дещо нижчого рівня емоційної реакції на стресову 

ситуацію (ситуативної тривожності) у школярів ЕГ. 

 

Рис. 4.4. Кількість достовірно вищих показників ситуативної тривожності 

школярів       у підгрупах ЕГ та КГ 

У показниках особистісної тривожності, не було зафіксовано жодного 

випадку низьких величин (рис. 4.5). В  ЕГ були показники помірного й 

високого рівня особистісної тривожності. Велику кількість учнів із високим 

рівнем тривожності можна пояснити морфофункціональними особливостями 

ЦНС в певному віковому періоді, ендемічно зумовленим дефіцитом йоду, що 

призводить до напруженого функціонування ЦНС, а також підвищеною 
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ранимістю, зумовленою інтенсифікацією навчального процесу, підвищеними 

вимогами у школі та сім’ї, дефектами виховання, наявністю соматичних 

захворювань і початковими в цьому віці гормональними змінами. Дуже 

високих показників при цьому не спостерігалося в жодній із груп, що свідчило 

про відсутність у школярів невротичного стану, схильності обстежених до 

афективних і невротичних зривів і психосоматичних захворювань. Кількість 

осіб із високими показниками особистісної тривожності в різних вікових і 

статевих підгрупах КГ була суттєво вищою (р=0,034), ніж в ЕГ (26 і 16 

відповідно). У КГ частіше рівень особистісної тривожності був високим 

(щоправда, його величини зазвичай наближалися до нижньої межі – межі 

середніх значень), що слугувало свідченням сприйняття школярами 

різноманітних ситуацій, як небезпечних для самооцінки, гідності, компетенції 

та авторитету. 

 

 

Рис. 4.5. Кількість достовірно вищих показників особистісної 

тривожності школярів         у підгрупах ЕГ та КГ 

Достовірні розбіжності в кількості набраних балів спостерігали в кількох 

групах школярів – тих самих, що і при ситуативній тривожності – у дівчат 6 

класів ПМГ (р<0,01) і (р=0,05) у школярок 7 класів ОМГ. В обидвох цих 

випадках рівень особистісної тривожності школярок КГ оцінювався як високий, 

а ЕГ – як середній. У хлопців також було дві групи, показники особистісної 

тривожності яких достовірно розрізняли в ЕГ та КГ: у 5 класах ПМГ (р<0,05) і 
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6 класів ПМГ (р=0,05). У цих випадках рівень тривожності школярів ЕГ був 

середнім, тоді як КГ – високим.  

Важливо зазначити, що найбільшою кількістю суттєвих розбіжностей 

результатів особистої тривожності відрізнялися школярі СМГ ЕГ та КГ. Так, у 

школярок 5-х, 6-х і 9-х класів (р<0,05), а також школярів 9-х класів (р<0,05) 

показники школярів КГ були суттєво вищими, ніж у школярів ЕГ, тому і 

ступінь особистісної тривожності оцінювався як вищий: у ЕГ особистісна 

тривожність була помірною, тоді як в КГ – високою. 

Зауважимо, що емоційна реакція на подразники (за показниками 

ситуативної тривожності) не відрізнялася у школярів ЕГ та КГ, тоді як в ЕГ, 

особливо часто в школярів СМГ і ПМГ, рівень тривожності був нижчим, ніж у 

КГ. Це свідчить про те, що школярі з відхиленнями у стані здоров’я, які 

навчалися в умовах спільних уроків ФК разом з представниками відносно 

сильніше фізично підготованої групи (ОМГ), частіше сприймають різноманітні 

ситуації, як загрозливі для їхньої самооцінки і престижу (високий рівень 

особистісної тривожності), що становить загрозу порушення психічного 

здоров’я, оскільки може згодом призвести до виникнення психосоматичних 

відхилень.  

Аналіз показників самопочуття, активності й настрою засвідчив, що 

переваги має інтегративна модель організації ФВ у ЗОШ, оскільки в КГ 

показники школярів були достовірно нижчими, ніж в ЕГ. У школярів ПМГ ЕГ 

суттєво частіше (у 3 рази), ніж у КГ спостерігалися вищі показники за 

підшкалами «самопочуття» і «настрій», у школярів СМГ – за підшкалою 

«активність» (у 2 рази) частіше, ніж у КГ. Отже, можемо стверджувати, що у 

школярів ПМГ, які навчалися в умовах інтегративних уроків ФК разом із 

школярами інших медичних груп, частіше, ніж у тих школярів, уроки ФК яких 

проводилися окремо, суб’єктивні відчуття фізіологічного чи психологічного 

стану були комфортнішими, а емоційна реакція на значення практичних 

результатів реальних явищ, подій (засобів, методів ФВ) у контексті 

перспективних життєвих програм, задумів, зацікавлень і очікувань – більш 
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сприятливою. Школярі СМГ, які брали участь в інтегративних уроках ФК були 

енергійнішими, завзятішими, ініціативнішими, активнішими, ніж ті, які 

займалися окремо від одноліток із вищим рівнем здоров’я і фізичної 

підготовленості. Тому для школярів ПМГ та СМГ інтегративне ФВ  у ЗОШ 

психологічно комфортніше, ніж сегрегативне; інтенсивність та обсяг взаємодії 

людини з фізичним та соціальним середовищем у школярів зі зниженими 

психофізичними можливостями в інтегративних умовах підвищується.   

Результати виконання теппінг-тесту показали, що показники школярів 

ЕГ та КГ достовірно відрізнялися лише в окремих квадратах, в окремих 

медичних групах окремих вікових категорій. Це свідчить про те, що встановити 

вплив способу організації ФВ  на силу нервової системи школярів середнього  

шкільного віку не вдалося.    

Мотивованість школярів на досягнення успіху в діяльності не 

відрізнялася у школярів ЕГ та КГ практично усіх досліджуваних підгруп (окрім 

школярів чоловічої статі 6 класів ПМГ (р<0,01) на користь ЕГ і 8-х класів ОМГ 

(р=0,01) на користь КГ) і оцінювалася як достатньою мірою мотивований 

колектив на досягнення мети в діяльності.  

Аналіз величин індексів ступеня інтеграції школярів у єдине ціле показав, 

що не було таких школярів, які вважали б згуртованість класу низькою чи 

нижчою за середню. Серед ЕГ також не було таких школярів, які вважали б її 

середньою, тоді як у КГ було 5 груп хлопців і 1 група дівчат серед ПМГ і з 

групи дівчат і 1 група хлопців серед СМГ, які вважали ступінь згуртованості 

їхнього класу середнім (рис. 4.6). Це дозволяє стверджувати, що в умовах 

проведення окремих уроків ФК для школярів різних медичних груп 

створюються негативні умови для формування згуртованості школярів із 

відхиленнями у стані здоров’я (ПМГ та СМГ). Зауважимо, що в ПМГ КГ не 

було жодної групи, які вважали б згуртованість класу вищою за середню, їхня 

оцінка згуртованості класу була гіршою, ніж у СМГ. Для встановлення причин 

цього факту треба провести додаткові дослідження. 
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Рис. 4.6. Кількість достовірно вищих показників ступеня згуртованості 

школярів           у різних статевих і медичних підгрупах ЕГ та КГ 

 

Узагальнюючи результати аналізу психічного розвитку школярів, 

зазначимо, що під час проведення інтегративних уроків ФК створюються 

сприятливіші психологічні умови для школярів. У результаті в усіх статевих, 

вікових і медичних групах кількість вищих показників психічного розвитку 

була суттєво (р<0,01) більшою в ЕГ (15,0% на противагу 5,0% – рис. 4.7, див. 

табл. 4.1).  

 

Рис. 4.7. Кількість достовірно вищих результатів психічного стану 

школярів у ЕГ та КГ 
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4.4. Вплив інтегративного фізичного виховання на показники рухової 

активності школярів різних медичних груп 

У величинах базового й сидячого рівнів РА розбіжностей у показниках 

школярів КГ та ЕГ не спостерігалося (табл. 4.2). Це свідчить про те, що спосіб 

організації уроків із ФК не впливає на тривалість сну і сидячих видів активності 

(читання, малювання, перегляд телепередач, настільні й комп’ютерні ігри). 

Проте в усіх вікових підгрупах КГ обсяги занять низького рівня активності 

були суттєво (р<0,05–0,000) вищими. Натомість у школярів ЕГ суттєво вищими 

(р<0,05–0,001) були обсяги вправ середнього рівня активності, до яких 

належать спортивні розваги низької й середньої інтенсивності у дворі, 

наприклад, катання на ковзанах, роликах, велосипеді тощо, а також допомога 

батькам по господарству. Під час вивчення структури улюблених видів 

проведення дозвілля підтвердилося, що школярі ЕГ охочіше допомагають 

батькам (на 12,8%, р<0,01), більше часу відводять на піші прогулянки (на 

10,9%, р<0,01), тобто побутова РА прикладного (утилітарного) характеру в них 

є вищою, ніж у школярів КГ. Варто зауважити, що ступінь розбіжностей між 

КГ та ЕГ у показниках РА середнього рівня з віком збільшувався.  

Таблиця 4.2 

Обсяги рухової активності школярів середнього шкільного віку  

Групи 
Кла

-си 

Рівні рухової активності, балів Обсяг 

РА, 

бали 

Енерго-

витрати 

ккал/хв 
базовий 

сидя-

чий 

низь-

кий 

серед-

ній 

висо-

кий 

ЕГ 
5 

577,2 193,2 400,8 93,8 43,9 1806,9 2332,7 

КГ 593,9 177,1 500,9 59,4 9,8 1690,4 2204,1 

ЕГ-КГ р= 0,288 0,376 0,000 0,025 0,000 0,069 0,111 

ЕГ 
7 

545,1 179,5 499,1 80,6 9,2 1726,7 2250,1 

КГ 545,9 190,2 550,6 40,3 2,7 1645,0 2154,5 

ЕГ-КГ р= 0,962 0,529 0,022 0,001 0,154 0,190 0,239 

ЕГ 
9 

554,2 247,7 360,3 93,3 30,1 1741,3 2245,9 

КГ 502,5 196,4 556,6 29,2 18,5 1702,9 2231,0 

ЕГ-КГ р= 0,055 0,130 0,000 0,000 0,257 0,625 0,882 

 

Обсяги високої активності, які містять заняття у спортивній секції чи 

хореографічному гуртку, участь в уроках із ФК, спортивних змаганнях, 
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інтенсивні ігри, біг, туристичні походи тощо були вищими в ЕГ (в 

п’ятикласників ЕГ – суттєво вищі, – при р<0,001). Хоча в загальних обсягах РА 

(обчислених у балах) і енерговитрат у школярів окремих вікових груп 

встановлено лише тенденцію до переважання у школярів ЕГ, проте при 

об’єднанні їхні показників в одну групу (табл. 4.3) ці та інші міжгрупові 

показники набули статистичної достовірності. Отже, у школярів, які навчалися 

в інтегративних умовах організації ФВ в ЗОШ, суттєво (р<0,05-0,001) 

переважали обсяги добових енерговитрат і РА (за рахунок відносно більших 

обсягів РА високого й середнього рівнів і суттєвого відставання обсягів 

низького рівня активності, а також практично однакових обсягів сну і занять 

сидячи).  

Таблиця 4.3 

Обсяги рухової активності школярів середнього шкільного віку 

Групи 

Рівні рухової активності, балів 
Обсяг 

РА, бали 

Енерго-

витрати, 

ккал/хв 
базо-

вий 

сидя-

чий 

низь-

кий 

серед-

ній 

висо-

кий 

ЕГ (n=694) 558,8 206,8 420,1 89,2 27,7 1758,3 2276,2 

КГ (n=720) 547,4 187,9 536,0 43,0 10,3 1679,4 2196,5 

ЕГ-КГ, р= 0,751 0,205 0,001 0,001 0,001 0,020 0,052 

 

Узагальнення даних табл. 4.2 і 4.4 дозволяє стверджувати, що в 

інтегративних умовах проведення уроків ФК добова РА школярів із 

відхиленнями у стані здоров’я (СМГ та ПМГ) є вищою, ніж у сегрегативних 

умовах. Оскільки середнього рівня РА в КГ вища лише у здорових школярів, 

тоді як у двох інших групах – школярів із відхиленнями у стані здоров’я  – 

проявилася тенденція до переважання середньої і високого рівня РА в ЕГ. Тому 

однозначно можна стверджувати, що власне завдяки показникам учнів із 

відхиленнями у стані здоров’я  загальні обсяги РА середнього рівня активності 

школярів ЕГ суттєво випереджали обсяги РА школярів КГ.  
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Таблиця 4.4 

Обсяги рухової активності школярів середнього шкільного віку різних 

медичних груп 

  

Гру-

пи 

  

Показ-

ники 

Рівні рухової активності, балів Обсяг 

РА,  

бали 

Енерго-

витрати,  

ккал/хв 
базовий сидячий низький середній високий 

ЕГ СМГ 416,3 186,3 480,1 49,6 7,5 1534,4 2006,7 

КГ 526,3 173,8 466,5 22,5 0,0 1471,1 1924,9 

ЕГ ПМГ 552,0 192,8 419,9 68,6 16,7 1642,3 2131,1 

КГ 555,0 191,5 572,1 51,7 4,4 1738,2 2275,8 

ЕГ ОМГ 566,4 211,2 500,8 39,5 9,7 1673,5 2184,0 

КГ 551,8 186,7 421,9 107,2 32,7 1785,6 2309,7 

 

ЕГ-

КГ 

 

 

СМГ, 

% 
110,0 12,5 13,6 27,1 7,5 63,3 81,8 

р= 0,399 0,753 0,899 0,349 0,050 0,708 0,716 

ПМГ, 

% 
3,005 1,292 152,230 16,877 12,381 95,918 144,632 

р= 0,152 0,852 0,000 0,416 0,023 0,268 0,206 

ОМГ, 

% 
14,670 24,469 78,894 67,700 22,969 112,089 125,673 

р= 0,257 0,163 0,000 0,000 0,000 0,044 0,080 

 

У РА високого рівня проявилася схожа тенденція: обсяги високого (і 

середнього) рівня РА були більшими (р<0,001) у КГ в ОМГ, тоді як у ПМГ 

(р<0,05) та СМГ (р=0,05) – в ЕГ. Отже, участь школярів із відхиленнями у 

стані здоров’я в домашній роботі по господарству, тривалість прогулянок, 

частота занять масовим спортом низької й середньої інтенсивності під час 

дозвілля, такими як катання на ковзанах, роликах, велосипеді тощо, участь в 

інтенсивних іграх, бігу, туристичних походах, а також – у спеціально 

організованих заняттях з ФВ і спорту, танцювальних гуртках, у спортивних 

змаганнях у школярів із відхиленнями у стані здоров’я є вищою, якщо вони 

навчаються в інтегративних умовах організації ФВ в ЗОШ; тоді як у 

сегрегативних умовах ФВ в ЗОШ складаються сприятливіші умови для 

збільшення обсягів високого та середнього рівнів РА у здорових школярів.  
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4.5. Вирішення проблем залучення школярів різних медичних[ груп в 

умовах інтегративного фізичного виховання 

Зіставлення (табл. 4.5) даних школярів, які навчалися в умовах інтеграції 

(ЕГ) і в умовах сегрегативного проведення уроків ФК для школярів СМГ 

(контрольна група – КГ), показало, що за більшістю показників школярів різних 

груп не спостерігалося відмінностей. Проте, за окремими показниками 

розбіжності, що спостерігалися, були суттєвими. Розглянемо їх детальніше. 

Було з’ясовано, що школярі ЕГ охочіше допомагають батькам (на 12,8%, 

р<0,01), більше часу відводять на піші прогулянки (на 10,9%, р<0,01), тобто 

побутова РА прикладного характеру в них є вищою, ніж у школярів КГ.  

Таблиця 4.5 

Заняття школярів різних вікових груп у вільний від навчання час, % 

Г
р
у

п
и

 

П
о
к
аз

н
и

к
и

  

Заняття 

п
ер

ег
л
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аю
 т
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о
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в
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у
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и

ст
ав

к
и

, 
м

у
зе

ї,
 

те
ат

р
и

  

ін
ш

е 
 

ЕГ 

(n=694) 

5 кл. 40,8 45,6 45,6 61,6 47,2 59,2 29,6 20,0 12,0 23,2 8,0 

7 кл. 57,6 32,9 87,1 44,7 68,2 58,8 30,6 11,8 5,9 16,5 11,8 

9 кл. 60,3 15,5 77,6 25,9 79,3 56,9 34,5 17,2 8,6 13,8 10,3 

разом 158,8 94,1 210,2 132,2 194,7 174,9 94,7 49,0 26,5 53,5 30,1 

КГ 

(n=720) 

5 кл. 47,3 50,4 45,7 65,1 31,8 52,7 29,5 10,9 10,1 18,6 10,1 

7 кл. 56,5 24,7 68,2 47,1 56,5 47,1 38,8 15,3 8,2 5,9 17,6 

9 кл. 52,6 22,8 63,2 28,1 73,7 36,8 33,3 10,5 12,3 3,5 10,5 

разом 156,4 97,9 177,1 140,2 161,9 136,6 101,6 36,7 30,6 28,0 38,3 

ЕГ середнє  

знач. 

52,9 31,4 70,1 44,1 64,9 58,3 31,6 16,3 8,8 17,8 10,0 

КГ 52,1 32,6 59,0 46,7 54,0 45,5 33,9 12,2 10,2 9,3 12,8 

ЕГ-КГ р< – – 0081* – 0098 0028 – – – 0062 – 

Примітка. * – тут і далі в таблицях розділу в показниках ступенів 

достовірностей міжгрупових розбіжностей – нуль і кома упущені. 
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Великі розбіжності між ЕГ та КГ (у середньому 11,1%) спостерігалися в 

кількості школярів, що витрачали свій вільний час на комп’ютерні розваги і 

спілкування у соціальних мережах. Школярі, які навчалися в класах, в яких ФК 

проводилася одночасно для усіх медичних груп, більше (р<0,01) часу 

проводили за комп’ютерами, ніж ті, що мали окремо організовані уроки ФК, 

залежно від медичної групи. Для встановлення причини такої різниці в 

поведінці школярів, що навчалися в різних умовах, варто провести додаткові 

дослідження. Проте можна припустити, що школярі ЕГ здобули більшу 

комунікабельність, тому їм потрібно більше часу для задоволення потреби у 

спілкуванні.  

Учні ЕГ регулярніше відвідували виставки, музеї, театри тощо (на 8,5%, 

р<0,01), що свідчить про більше прагнення до духовного збагачення. Ми 

з’ясували, що школярі КГ дещо частіше, ніж ЕГ, відвідували спортивні 

змагання як глядачі і брали безпосередню участь у туристичних походах, ніж 

школярі ЕГ (на 4,1% р>0,05; 1,4%, р>0,05). Проте ця тенденція не 

підтвердилася статистично. Кількість школярів, які займаються у спортивних 

секціях, більша в тих класах, які навчалися в умовах інтегративного ФВ 

практично в усіх вікових групах (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Кількість (%) школярів, що відвідують спортивні секції 

 

% 
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Аналіз улюблених видів РА школярів показав, що школярам КГ суттєво 

менше (на 15,5%, р<0,001), ніж ЕГ, подобається брати участь у спортивних 

іграх. Ця тенденція притаманна усім віковим групам, проте більшою мірою –

п’ятикласникам. Імовірно, це пояснюється більшою скутістю, меншою 

товариськістю, неготовністю до спілкування й кооперації (співпраці на 

досягнення спільного результату) у школярів, що навчаються в умовах 

сегрегації. Аналіз отриманих даних також засвідчив, що школярі КГ обирають 

вправи на тренажерах для занять у вільний від навчання час на 12,0% рідше 

(р<0,01), ніж школярі ЕГ. Серед інших видів РА на дозвіллі не вдалося 

встановити розбіжностей між показниками ЕГ та КГ.  

За результатами з’ясування пріоритетів в організаційних формах ФВ у 

ЗОШ (табл. 4.6) не було встановлено жодної, ставлення до якої суттєво 

відрізнялося б у представників двох груп. Достовірність розбіжностей лише в 

одній із них наближалася до статистично значущої: участь у змаганнях із видів 

спорту трохи більше подобалася школярам ЕГ (на 7,7%, р=0,06), аніж 

школярам КГ. Дні здоров’я і ФК дещо (на 4,6%) більше подобалися ЕГ, їм 

трохи більше подобалося брати участь у гімнастиці до уроків (на 4,3%). 

Школярам КГ трохи частіше, ніж ЕГ, подобалося брати участь у рухливих 

перервах (на 4,1%). Оскільки достовірних міжгрупових розбіжностей не 

встановлено, можна зробити висновок, що інтегративна чи сегрегативна 

організація уроків ФК в умовах ЗОШ не впливає на надання дітьми переваг тим 

чи іншим організаційним формам з ФВ. 

Аналіз отриманих результатів (табл. 4.7) дозволив стверджувати, що 

школярі ЕГ та КГ однаково відчули позитивний вплив уроків ФК на показники 

здоров’я, параметри фігури, фізичної підготовленості, фізичної працездатності. 

Проте школярі КГ суттєво рідше (на 18,0%, р<0,001) ніж школярі ЕГ відчували 

позитивні емоції, бадьорість, поліпшення настрою під час уроків ФК. 

Найменшою була кількість тих школярів, у яких уроки ФК асоціювалися з 

радістю, задоволенням, насолодою від РА, серед 7-х класів КГ. Учні КГ (на 

6,9%) частіше звертали увагу на покращення фізичної підготовленості, ніж 
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школярі ЕГ. Важливо зауважити, що серед учнів 9 класу КГ найбільше (12,1%) 

тих, хто не відчував ніяких змін після уроків ФК. Тобто школярі, які навчалися 

в умовах сегрегації, сприймали уроки ФК як нецікаву, монотонну, 

цілеспрямовану, позбавлену радощів роботу з удосконалення фізичних якостей, 

що рідко приносить будь-який ефект. 

Таблиця 4.6 

Улюблені форми фізичного виховання (%) 
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ЕГ 

(n=694) 

5 

кл. 20,8 8,8 4,8 17,6 32,0 12,8 28,8 7,2 51,2 40,8 16,8 22,4 3,2 

7 

кл. 11,8 5,9 10,6 22,4 20,0 9,4 22,4 7,1 37,6 48,2 10,6 25,9 4,7 

9 

кл. 10,3 8,6 3,4 13,8 8,6 3,4 6,9 6,9 43,1 36,2 6,9 17,2 5,2 

КГ 

(n=720) 

5 

кл. 12,4 14,7 4,7 10,9 36,4 12,4 40,3 10,1 38,0 22,5 8,5 15,5 0,8 

7 

кл. 21,2 12,9 8,2 23,5 11,8 2,4 14,1 3,5 36,5 34,1 9,4 18,8 8,2 

9 

кл. 7,0 1,8 1,8 5,3 19,3 3,5 15,8 3,5 38,6 45,6 15,8 17,5 0,0 

ЕГ сер. 

знач 

14,3 7,8 6,3 17,9 20,2 8,6 19,3 7,1 44,0 41,7 11,4 21,8 4,4 

КГ 13,5 9,8 4,9 13,2 22,5 6,1 23,4 5,7 37,7 34,1 11,2 17,3 3,0 

ЕГ-КГ р= – – – – – – – – – 0570 – – – 

Проте ми підтвердили, що позитивні емоції у процесі уроків ФК мають 

неабияке значення для мотивування школярів до регулярних занять фізичними 

вправами (табл. 4.8). Оскільки було встановлено, що окрім прагнення зміцнити 

здоров’я (ЕГ 60,5%, КГ 55,6%) і підвищити рівень фізичної підготовленості (ЕГ 

і КГ по 35,8%), велике значення має бажання дітей розважитися, весело 

провести час, отримати позитивні емоції (35,5 і 40,3% відповідно), а також 

відпочити після розумової роботи (35,1% і 37,7% відповідно) і поліпшити 

самопочуття (28,9% і 33,0%).  
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Таблиця 4.7 

Позитивні ефекти уроків фізичної культури, в яких пересвідчилися 

школярі (%) 
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(n=694) 

5 кл 74,4 52,7 48,1 45,0 18,6 3,9 

7 кл 83,5 69,4 52,9 36,5 16,5 4,7 

9 кл 54,4 47,4 40,4 43,9 10,5 7,0 

КГ 

(n=720) 

5 кл 78,4 42,4 40,0 44,0 21,6 5,6 

7 кл 81,2 28,2 52,9 55,3 12,9 4,7 

9 кл 63,8 44,8 46,6 46,6 10,3 12,1 

ЕГ середні 

значення 

74,5 38,5 46,5 48,6 15,0 7,5 

КГ 70,8 56,5 47,1 41,8 15,2 5,2 

ЕГ-КГ р= – 0001 – – – – 

 

Усі ці мотиви відвідування уроків ФК актуальні для школярів ЕГ та КГ. 

Проте школярам ЕГ більше, ніж школярам КГ (на 10,1%, р<0,05), на уроках ФК 

подобається можливість покращити фігуру. Більше школярів ЕГ (на 4,9%) 

порівняно з КГ вважають сильною стороною уроків ФК можливість покращити 

здоров’я.  

Аналіз результатів опитування школярів показав, що серед причин, через 

які школярам не подобаються уроки ФК, немає будь-яких суттєвих 

розбіжностей у школярів ЕГ та КГ. Нецікавістю вправ насамперед не 

подобаються уроки ФК школярам обидвох груп і ЕГ і КГ. Щоправда, школярі, 

які навчалися в умовах інтегративного ФВ, дещо рідше (на 5,0%) нарікали на 

цей факт, ніж школярі КГ. Тоді як школярі КГ, більше (на 2,4–3%), ніж ЕГ 

стурбовані неприязню до вчителя ФК, неприємними відчуттями, що 

супроводжують фізичні навантаження. Хоча статистично достовірних 

відмінностей між кількістю школярів ЕГ та КГ у згаданих питаннях не 

спостерігалося, проте, ймовірно, що у тих школярів, що брали участь у окремо 
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організованих уроках ФК, меншою мірою сформована толерантність до різних 

неприємних чинників, ніж у тих, що навчалися в умовах інтеграції. 

Таблиця 4.8 

Мотиви відвідування уроків фізичної культури (%) 

Г
р
у

п
и

 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 

Мотиви 
п

о
л
іп

ш
ен

н
я
 з

д
о
р

о
в
’я

 

м
о

ж
л
и

в
іс

ть
 

в
ід

п
о
ч

и
ти

 
п

іс
л
я
 

ін
те

л
ек

ту
ал

ьн
и

х
 

н
ав

ан
та

ж
ен

ь 
п

р
аг

н
ен

н
я
 

сп
іл

к
у

в
ан

н
я
 

м
о

ж
л
и

в
іс

ть
 

о
тр

и
м

ат
и

 
зн

ан
н

я
, 

д
о

в
ід

ат
и

ся
 н

о
в
е 

п
о

л
іп

ш
ен

н
я
 ф

іг
у

р
и

 

п
о

л
іп

ш
ен

н
я
 ф

із
и

ч
н

о
ї 

п
ід

го
то

в
л
ен

о
ст

і 

п
о

л
іп

ш
ен

н
я
 

р
о

зу
м

о
в
о
ї 

п
р

ац
ез

д
ат

н
о

ст
і 

м
о

ж
л
и

в
іс

ть
 

р
о

зв
аж

и
ти

ся
, 

в
ес

ел
о

 

п
р
о

в
ес

ти
 

ч
ас

, 

о
тр

и
м

ат
и

 
п

о
зи

ти
в
н

і 

ем
о
ц

ії
 

са
м

о
р

еа
л
із

ац
ія

, 

м
о

ж
л
и

в
іс

ть
 

п
о
р

ів
н

я
ти

 
се

б
е 

з 

ін
ш

и
м

и
 

п
о

л
іп

ш
ен

н
я
 

са
м

о
п

о
ч

у
тт

я
 

ЕГ 

(n=694) 

5 кл 68,0 36,8 13,6 10,4 35,2 36,8 11,2 32,8 5,6 23,2 

7 кл 63,5 27,1 7,1 7,1 48,2 41,2 2,4 34,1 8,2 34,1 

9 кл 50,0 41,4 17,2 1,7 43,1 29,3 0,0 39,7 13,8 29,3 

КГ 

(n=720) 

5 кл 58,1 41,1 7,8 7,0 28,7 31,8 7,0 38,8 10,9 30,2 

7 кл 64,7 35,3 16,5 9,4 34,1 31,8 7,1 50,6 5,9 42,4 

9 кл 43,9 36,8 17,5 5,3 33,3 43,9 5,3 31,6 12,3 26,3 

ЕГ сер. 

знач. 

60,5 35,1 12,6 6,4 42,2 35,8 4,5 35,5 9,2 28,9 

КГ 55,6 37,7 13,9 7,2 32,0 35,8 6,4 40,3 9,7 33,0 

ЕГ-КГ р= – – – – 0170 – – – – – 

 

Аналіз частоти прогулів уроків ФК (табл. 4.9) показав, що школярі КГ 

пропускали уроки ФК частіше (на 9,2%, р<0,05) від школярів ЕГ. Можемо 

зробити висновок про вищу відповідальність учнів, що навчалися в умовах 

інклюзії. 

Причиною пропусків уроків ФК у школярів ЕГ (табл. 4.10) найчастіше 

слугувала медична довідка від лікаря (48,0%), тоді як школярі КГ могли 

пропускати уроки ФК через погіршення стану здоров’я (46,0%), біль у м’язах 

чи животі (30,0%), не засвідчені офіційними документами (довідкою лікаря). 

Це, на нашу думку, свідчить про вищу відповідальність школярів, у яких уроки 

ФК проходять інтегративно. У школярів ЕГ частіше, ніж у школярів КГ, 

причиною звільнення від участі в уроці ФК слугувало офіційно 

задокументоване медиком звільнення з уроків ФК (на 9,8%, р<0,05) або 

заборона батьків (на 2,9%, р=0,09).  
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Таблиця 4.9 

Частота пропусків уроків фізичної культури без поважної причини (%) 
Г
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п
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и
  

Не 

пропускаю 

Зрідка  

(1 у місяць) 

Часто  

(1 і більше 

разів на 

тиждень) 

Постійно 

уникаю участі в 

уроках 

ЕГ 

(n=694) 

5 64,8 21,6 5,6 1,6 

7 55,3 37,6 3,5 0,0 

9 62,1 27,6 6,9 3,4 

КГ 

(n=720) 

5 53,5 25,6 3,9 2,3 

7 58,8 28,2 4,7 0,0 

9 42,1 45,6 5,3 0,0 

ЕГ сер. 

знач. 

60,7 28,9 5,3 1,7 

КГ 51,5 33,1 4,6 0,8 

ЕГ-КГ р= 0367 – – – 

 

Тоді як причинами пропусків уроків ФК школярами КГ частіше, ніж ЕГ, 

були погане самопочуття (на 8,3%, р=0,06) і больові відчуття (на 9,5%, р<0,01). 

Варто також звернути увагу на дещо більшу кількість школярів КГ, які просто 

не мають бажання займатися під час уроків ФК (10,0% у КГ на противагу 7,7% 

в ЕГ). Їхня кількість зростала з кожним роком навчання і в ЕГ (з 3,2% до 10,3%) 

і в КГ (з 0,8% до 24,6%), проте в ЕГ темпи зростання кількості були нижчими, і 

середні значення не досягли такої величини як у КГ. Можливо це небажання 

дітей до РА також пов’язано з умовами організації навчального процесу з ФВ  у 

ЗОШ. 

Аналіз результатів дослідження показав, що школярі ЕГ частіше 

(табл. 4.11) скаржаться на негаразди в ОРА (на 7,0%, р<0,05) і на дискомфорт в 

очах (на 5,8%, р<0,05), ніж школярі КГ. До того за усіма іншими показниками 

нездоров’я (окрім важкості перенесення фізичних навантажень) школярі ЕГ 

скаржилися на негаразди у здоров’ї частіше, ніж школярі КГ. Можливо 

причина полягає в більшій чутливості до себе і своїх відчуттів чи симптомів, 

що розвинулася під впливом спільних занять із ФВ  і необхідністю опікуватися 

і співпереживати разом із дітьми з недостатніми фізичними можливостями.    
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Таблиця 4.10 

Причини пропусків уроків фізичної культури (%) 
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5 48,8 31,2 14,4 3,2 1,6 4,8 8,8 5,6 8,8 

7 47,1 42,4 24,7 9,4 1,2 3,5 5,9 8,2 4,7 

9 48,3 39,7 22,4 10,3 1,7 3,4 19,0 3,4 8,6 

КГ 

(n=720) 

5 37,2 39,5 13,2 0,8 0,0 1,6 7,8 2,3 6,2 

7 42,4 49,4 36,5 4,7 3,5 4,7 10,6 4,7 12,9 

9 35,1 49,1 40,4 24,6 1,8 3,5 10,5 1,8 5,3 

ЕГ сер. 

знач. 

48,0 37,7 20,5 7,7 1,5 3,9 11,2 5,8 7,4 

КГ 38,2 46,0 30,0 10,0 1,8 3,3 9,6 2,9 8,1 

ЕГ-КГ р= 0199 0600 0078 – – – – 0900 – 

Таблиця 4.11 

Скарги на нездоров’я школярів 
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ЕГ 

(n=694) 

5 кл   8,8 13,6 28,0 15,2 14,4 33,6 

7 кл   3,5   9,4 27,1 10,6 23,5 23,5 

9 кл   6,9   5,2 24,1 13,8 20,7 19,0 

КГ 

(n=720) 

5 кл   7,0   6,2 19,4   3,9 10,1 19,4 

7 кл 10,6   8,2 23,5   9,4   8,2 29,4 

9 кл   8,8   8,8 35,1   8,8 19,3 22,8 

ЕГ сер. 

знач. 

  6,4   9,4 26,4 13,2 19,5 25,4 

КГ   8,8   7,7 26,0   7,4 12,5 23,9 

ЕГ-КГ р= – – – 0210 0257 – 
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Більше ніж дві третини опитаних школярів в обидвох групах вважали 

уроки ФК корисними. Водночас, більше школярів (86,4%), які висловилися за 

важливість і необхідність уроків ФК як однієї з найголовніших форм ФВ  у 

ЗОШ, було серед ЕГ, ніж серед КГ (81,4%). Хоча тенденція не підтвердилася 

статистично, проте слугує підтвердженням дещо кращого ставлення до ФК 

школярів, що навчалися в умовах спільних уроків ФК, ніж тих, які навчалися 

окремо.  

Самооцінка бажання складати нормативи на уроках ФК у школярів ЕГ та 

КГ була ідентичною (у середньому становила 7,84 бала). У самооцінці 

ставлення до уроків ФК школярів ЕГ та КГ, а також у бажаній кількості уроків 

впродовж тижня (табл. 4.12, 4.13) не спостерігалося суттєвих відмінностей.  

Окрім того, характерною для обидвох згаданих показників була така тенденція, 

що максимальні оцінки притаманні більшій кількості школярів КГ (порівняно з 

ЕГ), проте сума оцінок добре і задовільно є більшою у ЕГ, тому в результаті – 

за кількістю позитивних оцінок між учнями ЕГ та КГ розбіжностей не 

спостерігалося.   

Таблиця 4.12 

Бажана кількість уроків на тиждень у школярів різного віку ЕГ та КГ  

Кількість 

уроків ФК на 

тиждень 

Класи, групи (%) 

5 7 9 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

5 24,0 41,6 12,3 36,5 19,3 24,1 

4 19,2 19,2 32,1 24,7 14,0 13,8 

3 44,0 27,2 39,5 24,7 36,8 41,4 

2 12,8 8,0 9,9 3,5 19,3 19,0 

1 4,0 4,8 6,2 2,4 1,8 0,0 

Разом 4 і 3  63,2 46,4 71,6 49,4 50,9 55,2 

Разом 5, 4 і 3 87,2 88,0 84,0 85,9 70,2 79,3 

 

Ставлення до оцінювання успішності засвоєння учнями навчального 

предмета «фізична культура» у школярів ЕГ та КГ не відрізнялося, проте 

більшість школярів ЕГ (58,9%), ніж КГ (52,5%), вважали, що його варто 

удосконалити. Міжгрупові відмінності в кількості школярів, які вважають 
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пріоритетною 12-бальну шкалу оцінювання були достовірними (10,6%, р<0,01). 

Таким чином, школярі, що навчалися в умовах інктеграції (77,5%), частіше від 

тих, які навчалися в сегрегативних умовах (67,0%), надають перевагу 

диференційованій оцінці з ФК.  

Таблиця 4.13 

Самооцінка ставлення школярів ЕГ та КГ до уроків фізичної культури (%) 

Групи ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

бали                               класи  5 5 7 7 9 9 

10 65,6 67,2 37,0 50,6 43,9 60,2 

9 18,4 15,2 32,1 23,5 22,8 14,8 

8 13,6 7,2 16,0 2,4 19,3 13,9 

7 4,0 3,2 4,9 2,4 8,8 9,3 

6 0,8 4,0 3,7 0,0 0,0 1,9 

5 0,8 1,6 1,2 0,0 3,5 4,6 

4 0,0 0,8 4,9 0,0 0,0 0,9 

3 0,8 0,8 0,0 2,4 1,8 0,9 

2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 0,0 0,0 0,0 1,2 1,8 1,9 

Сума 9 і 8 36,0 25,6 53,1 28,2 50,9 38,0 

Сума 10, 9, 8, і 7 балів 101,6 92,8 90,1 78,8 94,7 98,1 

 

Соціально-психологічні аспекти фізичного виховання школярів 

різних медичних груп. Суттєві відмінності у способі проведення дозвілля 

школярами різних ЕГ (табл. 4.14) ми спостерігалися лише в окремих 

показниках. Так, було встановлено, що школярі, скеровані до КГ (ОМГ  – на 

7,8%, р=0,05 і СМГ – на 31,8%, р=0,07), частіше від школярів ЕГ відводили час 

на читання навчальної і художньої літератури. Можемо припустити, що 

школярі ЕГ отримували необхідну для навчання інформацію з всесвітньої 

мережі Іnternet, оскільки достовірність розбіжностей між кількістю школярів – 

активних користувачів комп’ютера – серед ЕГ та КГ також наближалася до 

статистично значущої (р=0,07). Кількість школярів, які полюбляють відвідувати 

музеї і виставки у вільний від навчання час серед ОМГ КГ переважала кількість 

активних відвідувачів музеїв серед ЕГ (р<0,05).  
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Таблиця 4.14 

Заняття у вільний від навчання час школярів різних медичних груп (%) 
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72,7 18,2 72,7 

54,

5 36,4 

54,

5 

45,

5 18,2   0,0 18,2 

36,

4 

К

Г 87,5 50,0 37,5 

37,

5 37,5 

50,

0 

50,

0   0,0 12,5 25,0 

  

0,0 

ЕГ-КГ, р = 
 – 

070

0 

070

0 – – – – – – –  –  

ЕГ 
ПМГ 

52,2 40,3 55,2 

50,

7 62,7 

68,

7 

34,

3 13,4 13,4 19,4 

17,

9 

К

Г 55,2 44,8 64,2 

56,

7 56,7 

67,

2 

28,

4 14,9   9,0 16,4 

  

9,0 

ЕГ-КГ, р =  –  – – – – – – – – –  –  

ЕГ 
ОМГ 

54,9 31,0 64,1 

50,

0 64,1 

55,

6 

35,

9 19,7   8,5   9,9 

10,

6 

К

Г 47,1 42,9 70,0 

55,

0 55,7 

48,

6 

31,

4 15,0 10,0 20,0 

12,

9 

ЕГ-КГ, р =  – 

056

0 – – – – – – – 

035

1  – 

 

Школярі ЕГ СМГ суттєво (на 45,5%, р<0,05) частіше від школярів КГ 

вибирали для дозвілля такі поширені останнім часом у молодіжному 

середовищі види РА, як більярд чи боулінг, що свідчить про прогресивніші 

погляди молодих людей, що навчалися в умовах окремих уроків ФК (або вищі 

статки їхніх батьків). Школярі ОМГ ЕГ частіше надавали перевагу (активнішим 

ніж їхні поплічники з СМГ) новітнім видам РА, наприклад, роуп-скіпінгу, ніж 

школярі КГ (на 5,6%, р=0,01). В усіх інших видах спортивних розваг на дозвіллі 

не спостерігалося суттєвих розбіжностей у показниках школярів ЕГ та КГ. 

Загальна (з трьох вікових груп) кількість школярів, які займалися 

спортом, у КГ була меншою від кількості школярів ЕГ (рис. 4.9). Різниця в 
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кількості, що займаються додатково до уроків ФК, підтвердилася статистично у 

ПМГ (р<0,001). Цей факт свідчить про потребу збільшення РА у школярів ПМГ 

ЕГ.  

 

 

Рис. 4.9. Кількість (%) школярів різних медичних груп,  

що займаються в спортивних секціях 

У мотивах до регулярного відвідування уроків ФК у школярів ЕГ та КГ 

не спостерігалося суттєвих розбіжностей. Проте серед школярів ЕГ, скерованих 

до СМГ, дещо більше було тих, які хотіли б дізнатися щось нове (на 26,1%), 

відпочити після інтелектуальних навантажень (на 38,6%) і поліпшити здоров’я 

(на 22,7%). Школярі ПМГ КГ (50,7% і 53,7%) цінують уроки ФК за можливість 

поспілкуватися (більше ніж ЕГ 40,3%) і довідатися щось цікаве (ЕГ – 43,3%). 

Учні ОМГ не виявили особливостей.     

Більшість школярів (85,2–95,7%), незалежно від приналежності до ЕГ чи 

КГ визнали урок ФК важливою складовою процесу ФВ  у ЗОШ. Школярам ЕГ, 

скерованих до СМГ, можливість удосконалити фігуру, зміцнити здоров’я і 

поліпшити самопочуття (табл. 4.15) під час уроків ФК подобалася більше 

(відповідно на 11,9%, 29,5% і 38,6%), ніж школярам КГ. Тоді як школярі КГ 

більшою мірою (на 25,2% і на 26,1% відповідно), ніж школярі ЕГ, цінували 

уроки ФК за можливість удосконалити фізичну підготовленість, а також 

розважитися. Проте ці розбіжності не підтвердилися статистично, що свідчить 

лише про тенденцію, що вималювалася і про важливість проведення 

додаткових досліджень. 

% 
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Таблиця 4.15 

Переваги уроків фізичної культури, на думку школярів різних медичних груп (%) 
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ЕГ 
СМГ 

54,5 54,5 9,1 9,1 18,2 12,3 18,2 36,4 9,1 63,6 

КГ 25,0 62,5 12,5 6,3 6,3 37,5 12,5 62,5 0,0 25,0 

ЕГ-КГ % 29,5 -8,0 -3,4 2,8 11,9 -25,2 5,7 -26,1 9,1 38,6 

ЕГ-КГ р= – – – – – – – – – – 

ЕГ 
ПМГ 

70,1 49,3 11,9 11,9 43,3 32,8 4,5 41,8 6,0 35,8 

КГ 59,7 44,8 14,9 10,4 47,8 29,9 10,4 32,8 4,5 37,3 

ЕГ-КГ % 10,4 4,5 3,0 1,5 4,5 3,0 6,0 9,0 1,5 1,5 

ЕГ-КГ р= – – – – – – – – – – 

ЕГ 
ОМГ 

63,4 42,3 14,8 6,3 36,6 41,5 5,6 43,7 9,2 26,8 

КГ 65,0 28,6 7,1 9,3 35,0 47,9 5,7 37,1 10,7 34,3 

ЕГ-КГ % 1,6 13,7 7,6 2,9 1,6 6,3 0,1 6,5 1,6 7,5 

ЕГ-КГ р= – 0233 0329 – – – – – – – 

 

У показниках школярів ПМГ також не було достовірних розбіжностей. 

Проте тенденція до відносно більшої кількості школярів, які розглядали уроки 

як можливість поліпшити здоров’я серед контингенту осіб з відхиленнями у 

його стані (СМГ та ПМГ ЕГ) свідчить про усвідомлення цінності втраченого 

здоров’я школярами які навчалися в умовах інтеграції. 

Між показниками школярів ЕГ та КГ ОМГ спостерігалися суттєві 

розбіжності в кількості тих школярів, які розглядали уроки ФК як можливість 

відпочити після розумових навантажень (13,7%, р<0,05) і поспілкуватися 

(7,6%, р<0,05). Тому можна зробити висновок, що здоровим школярам, які 

навчалися в умовах інтегративного ФВ, уроки ФК подобаються можливістю 

відпочити й поспілкуватися більше (р<0,05), ніж школярам у сегрегативних 
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умовах навчання. Очевидно, що спільні для цілого класу уроки ФК сприяють 

реалізації потреби у спілкуванні під час активного відпочинку дітей, ніж уроки, 

що організовують окремо для школярів із різними рівнями можливостей. 

Більшості школярів обидвох експериментальних груп і ЕГ, і КГ, в уроках 

ФК подобається усе. Проте серед школярів ЕГ кількість тих, кому подобаються 

усі частини уроків ФК, була більшою (серед школярів СМГ – на 12,5%, ПМГ  – 

на 171,6%, р<0,001, ОМГ – на 203,5%, р<0,001). Достовірні розбіжності 

свідчать про правдоподібно краще ставлення до уроків ФК школярів, що 

навчалися в умовах інтеграції, ніж тих, які навчалися в сегрегативних умовах.  

Школярі, які належали до КГ, частіше вважали вимоги до учнів 

завищеними (табл. 4.16). Серед школярів усіх медичних груп КГ незадоволених 

з цього приводу було більше, ніж в ЕГ (12,5% на противагу 9,1% і 19,4; на 

противагу 6,0% і 7,1% на противагу 6,3% відповідно в СМГ, ПМГ та ОМГ), 

проте в ПМГ КГ таких осіб було суттєво більше (на 13,4%, р<0,05), ніж серед 

ЕГ. Очевидно, тому що в умовах інтеграції проблема адекватності вимог легше 

вирішується.                                                                                   Таблиця 4.16 

Причини неприймання уроків фізичної культури 
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СМГ 
ЕГ 0,0 36,4 10,0 12,0 9,1 36,4 9,1 18,2 

КГ 0,0 12,5 50,0 12,5 25,0 25,0 0,0 0,0 

% ЕГ-КГ 0,0 23,9 40,0 0,5 15,9 11,4 9,1 18,2 

р= ЕГ-КГ –  –  – –  –   –  – – 

ПМГ 
ЕГ 4,5 28,4 19,4 11,9 6,0 16,4 1,5 11,9 

КГ 6,0 22,4 13,4 18,6 19,4 13,4 4,5 14,9 

% ЕГ-КГ 1,5 6,0 6,0 6,7 13,4 3,0 3,0 3,0 

р= ЕГ-КГ  –  –  –  – 0245  –  –  – 

ОМГ 
ЕГ 2,1 22,5 17,6 23,5 6,3 9,9 2,8 14,8 

КГ 5,0 26,4 18,6 21,4 7,1 15,0 3,6 11,4 

% ЕГ-КГ 2,9 3,9 1,0 2,1 0,8 5,1 0,8 3,4 

р= ЕГ-КГ –  –  –  –  –  – –  –  
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Ставлення до уроків ФК хоча й було дещо нижчим у школярів КГ (8,70 

балів за 10-бальною шкалою), порівняно зі школярами ЕГ (9,23 балів), проте 

розбіжності не підтвердилися статистично. Близькими до достовірних були 

розбіжності у величинах показників школярів СМГ (р=0,06), де переваги були 

на боці ЕГ. 

Бажана кількість уроків ФК на тиждень у школярів різних підгруп ЕГ та 

КГ коливалася в межах 3–4 уроків. Оскільки  підтвердилася розбіжності в 

середніх значення школярів ПМГ (3,87 і 3,15 уроків відповідно у ЕГ та КГ, 

р<0,001) та ОМГ (3,83 і 3,55 уроків, р<0,05), то й тенденція до відносно меншої 

бажаної кількості уроків протягом тижня у школярів ЕГ (у середньому 3,75 

уроків), порівняно з КГ (3,28 уроків) підтвердилася статистично (р<0,05).  Цей 

факт свідчить про те, що участь в уроках ФК школярів в умовах окремих уроків 

ФК не така довгоочікувана і бажана, як для школярів, що навчалися в умовах 

спільних уроків ФК, мабуть, через те, що менш приємна, менш корисна. 

У ставленні до складання нормативів школярів підгруп школярів ЕГ та 

КГ не спостерігалося суттєвих відмінностей (рис. 4.10). Середні значення також 

практично не відрізнялися (7,42 бала за 10-бальною шкалою в ЕГ на противагу 

6,77 бала в КГ), хоча незначні переваги усе ж таки на боці інтегративної моделі 

освіти. Достовірними були розбіжності у значеннях показників школярів ОМГ 

(р<0,05). Отже, практично здорові школярі, що навчалися в умовах спільних 

уроків ФК об’єктивно більш схвально ставляться до необхідності складання 

нормативів під час уроків ФК, тоді як ставлення дітей із відхиленнями у стані 

здоров’я  (ПМГ та СМГ) до тестування фізичної підготовленості не залежать 

від умов навчання.  
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Рис. 4.10. Ставлення  школярів різних медичних груп до складання нормативів         

на уроках фізичної культури (за 10-бальною шкалою оцінювання) 

 

За частотою пропусків уроків ФК у кількості школярів ЕГ та КГ не 

спостерігалося достовірних розбіжностей. Причини пропусків уроків також не 

відрізнялися у представників ЕГ та КГ. Мабуть, характерною тенденцією було 

те, що у КГ СМГ та ПМГ більше, ніж в ЕГ школярів, які пропускали уроки 

через нездужання (не підтверджене офіційно). Це свідчить про те, що в умовах 

окремо організованих уроків ФК школярі з відхиленнями у стані здоров’я 

частіше нездужають із пропусками уроків ФК, ніж ті, які навчаються в 

інтегративних умовах. Однією з причин такого явища можуть бути скарги на 

здоров’я через небажання займатися, тому звернення до медиків за допомогою 

не потрібне. Більша частина скарг у школярів КГ також може свідчити про 

відносно нижчий рівень здоров’я (у КГ порівняно з ЕГ) у підгрупах із 

відхиленнями у стані здоров’я, що також свідчить не на користь сегрегативної 

організації уроків ФК в ЗОШ.    

Кількість школярів, які серед усіх організаційних форм ФВ  у ЗОШ 

надавали перевагу заняттям у спортивній секції, була більшою серед школярів 

СМГ (на 60,2%, р=0,01), ПМГ (на 1,5%) та ОМГ (на 14,2%, р<0,05) ЕГ, ніж 

серед КГ. Це свідчить про усвідомлення важливості додаткових занять із ФВ  зі 

школярами, що навчалися в умовах інтеграції. Можливо, для школярів, що 

навчалися в умовах спільних занять важливим чинником є індивідуальний 

бали 
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підхід, неформальна обстановка, який більшою мірою реалізується в умовах 

секційних занять. 

У школярів ЕГ траплялися ті самі скарги на здоров’я що і в КГ. Проте 

серед школярів ОМГ були помічені суттєві відмінності: кількість школярів, які 

скаржилися на безпідставні зміни настрою, тривожність і роздратованість у КГ 

(на 17,3%, р<0,01) була більшою. Одним із чинників, які спричинили негативні 

зміни в нервово-психічному стані школярів, що навчалися в умовах 

сегрегативної організації уроків ФК, може слугувати сам факт розриву з 

друзями або несприятлива психологічна атмосфера на уроці, що призводить до 

фрустрації.  
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РОЗДІЛ 5 

ОБГРУНТУВАННЯ І ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ РІЗНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 

 

Формування нового змісту інтегративних уроків ФК школярів із різним 

ступенем здоров’я неможливе без з’ясування відмінностей у показниках 

фізичного розвитку та психічного стану, фізичної підготовленості, способу 

життя тощо сучасних школярів. В умовах коли присутні окремі розрізнені, 

часом суперечливі дані про риси, характерні для ставлення школярів із 

відхиленнями у стані здоров’я до ФВ, особливостей їхньої захворюваності, 

поширеності шкідливих звичок тощо вкрай важко сформувати та науково 

обґрунтувати раціональні підходи до удосконалення ФВ школярів. Проведені 

нами на попередніх етапах дослідження дали можливість виявити ці 

особливості, притаманні школярам різного віку обидвох статей І–ІІІ груп 

здоров’я, сучасного стану науково-методичного забезпечення інтегративного 

ФВ школярів різних медичних груп, що дало змогу обґрунтувати зміст та 

основи організації процесу ФВ школярів СМГ в умовах єдиного процесу 

навчання.  

 

5.1. Мета, завдання, принципи інтегративного фізичного виховання 

Статистика свідчить про стрімке зростання кількості школярів із відхиленнями 

у стані фізичного, психічного чи соціального здоров’я, які скеровані до СМГ. 

Такі діти також за низкою показників фізичного і психічного розвитку суттєво 

відрізняються від здорових однолітків. Лише близько 20% сучасних учнів 

повною мірою можуть освоїти високі вимоги, передбачені стандартами освіти, 

решта постійно знаходяться в ролі неуспішних і не можуть розвинути своїх 

здібностей і життєвих стремлінь. Це призводить до непоправних втрат у 

дорослому віці, проявляючись у негативних соціальних феноменах, таких як 

несамостійність,   безініціативність,   відсутність   творчого    ставлення до  
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життя,  втрата  толерантності,  ксенофобія,   агресія (М. Л. Семенович). Тому 

потреба в доступній освіті в сучасному суспільстві зростає з кожним днем. 

Власне інтегративна освіта асоціюється з доступністю.  

Застосування системного аналізу, узагальнення даних спеціальної літератури та 

отриманих нами емпіричних даних дало змогу розробити структуру і зміст 

концепції інтегративного ФВ школярів І–ІІІ груп здоров’я (рис. 5.1). 

Основні положення концепції. Змістовну основу концепції інтегративного ФВ 

формують ідеологічні та аксіологічні засади, теоретична база, гносеологічно-

методологічні засади та педагогічні умови, що розкривають шляхи успішної 

реалізації окремих завдань і концепції загалом.  

Концепція грунтується на необхідності оптимізувати рухову активність 

школярів із різними рівнями здоров’я у процесі ФВ, переосмисленням її 

сутності, мети, змісту й організації. Беручи до уваги визначення терміна 

«ідеологія», а також тезу, що головна  ідея  інтегративної   освіти   полягає   в   

однаковому ставленні до усіх дітей, провідну ідеологію концепції можна 

визначити як створення освітнього середовища, яке б мобільно відповідало 

потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її 

психофізичного розвитку, за рахунок застосування методів навчання, що 

враховують індивідуальні особливості дітей.  

У зв’язку із цим, аксіологічні засади концепції передбачали заміну установки 

пріоритету середньостатистичного вирівнювання середовища дітей на 

пріоритет різноманітності потенціалу учнів, визнання ціннісної значущості й 

поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й 

неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в 

суспільстві, можливості бути успішними в цьому процесі. 

Гносеологічно-методологічні засади. Мета й завдання інтегративного ФВ 

повинні враховувати як потреби соціуму, так і мотивацію самих дітей до занять 

фізичною культурою. Соціальне замовлення полягає в забезпеченні засобами 

ФВ здорової, гармонійно розвиненої особистості, 
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Рис. 5.1. Структура концепції  інтегративного ФВ в ЗОШ України 

Ідеологічні засади 

Мета – модернізація системи ФВ з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти і ФВ 
(становлення цілісної людини, гармонізацію її духовно-тілесного потенціалу, розвиток 
суб’єктності, здатності до усвідомлення мети і самовизначення).  

 

Завдання:   
1) поліпшити якість 

ФВ дітей, грунтуючись 
на гуманістичних 

засадах виховання та 
навчання особистості 

 

Аксіологічні засади 

2) створити належні 
організаційно-педагогічні 

умови інтегративної 
освіти та інтегративного 

ФВ в навчально-
виховному процесі 

3) організувати теоретичну, 
науково-методичну підготовку 

педагогічних кадрів до 
впровадження інтегративного 

ФВ в практику роботи 
навчального закладу 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) скерованість педагогічної діяльності 
вчителя не лише на інтелектуальний 
розвиток школярів;  

 заміна авторитарного стилю в 
педагогічній праці з учнями на 
демократичний;  
 створення атмосфери солідарності 
дітей;  
 визнання кожного вихованця 
активним суб'єктом виховного процесу;  
 орієнтація на особистість учня 
(врахування та діагностика 
індивідуальних анатомо-фізіологічних  
психічних генетичних, національних, 
регіональних та інших особливостей і 
можливостей школярів);  
 організація сукупного педагогічного 
впливу навчально-виховного 
середовища 

2) фінансове, матеріально-технічне 

й нормативно-правове забезпечення 
процесу;  

 створення системи надання 
школярам медико-соціального, 
психолого-педагогічного і спортивно-
оздоровчого супроводу, 
кваліфікованої (спеціалізованої 
корегувальної чи медико-
профілактичної) допомоги, 
психологічної підтримки, сприяння 
асистента (тьютора, батьків);  
 удосконалення критеріїв 
формування однорідних груп 
школярів, з’ясування і застосування 
оптимальних величин фізичного 
навантаження,  
 реалізація об’єктивного 
контролю за рівнем фізичної 
підготовки і здоров’я школярів 

3) підготовка  

студентів  
спеціальності  
“фізичне 
виховання” до 
роботи в 
інтегративних 
умовах; 

- підготовка 
методистів 
обласних 
інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти 
; 

- організаційно-
методична 
допомога 
адміністративному 
апарату ЗОШ  

 

Гносеологічно-методологічні засади 
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здатної обстоювати інтереси держави, плідно працювати і народжувати 

здорових дітей, реалізувати власні потенції і прагнення. Тому метою 

інтегративного ФВ є модернізація системи ФВ з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку освіти і ФВ: становлення цілісної людини, гармонізація її 

духовно-тілесного потенціалу, розвиток суб’єктності, здатності до 

усвідомлення мети і самовизначення.  

Було визначено основні завдання інтегративного ФВ:  

1) поліпшити якість фізичного виховання дітей, ґрунтуючись на 

гуманістичних засадах виховання та навчання особистості (формування 

кращих якостей та розвитку здібностей людини, розкриття її талантів; повагу 

до особистості, її гідності, розуміння її запитів, інтересів; формування щирої, 

доброзичливої, милосердної людини; гуманізація взаємин між педагогами й 

вихованцями);  

2) створити належні організаційно-педагогічні умови інтегративного ФВ в 

навчально-виховному процесі;  

3) організувати теоретичну, науково-методичну підготовку педагогічних 

кадрів до впровадження інтегративної освіти в практику роботи навчальних 

закладів.  

Ефективність реалізації концепції інтегративного ФВ школярів залежить 

від обставин, урахування яких дає змогу підвищити кінцевий результат, тобто 

від низки умов.  

Умови ефективної реалізації концепції інтегративного ФВ. Для 

вирішення першого завдання інтегративного ФВ треба створити низку 

організаційно-методичних умов.  

Скерованість педагогічної діяльності вчителя не лише на 

інтелектуальний розвиток школярів, а й на їхню почуттєву сферу, поліпшення 

стану здоров'я, рухової підготовленості, що сприяє всебічному і гармонійному 

розвитку дітей та молоді, підготовці до майбутнього дорослого життя. 

Гармонійний розвиток особистості можливий лише в умовах взаємодії, 

співпраці і партнерства педагога і вихованця. Тому важливою парадигмою 
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концепції інтегративного ФВ є заміна авторитарного стилю в педагогічній 

праці з учнями на демократичний, створення доброзичливої атмосфери та 

поваги до них. Педагог не виховує, не вчить, а заохочує учня до саморозвитку, 

вивчає його активність, створює умови для саморуху, сприяє здобуттю кожним 

вихованцем сенсу своєї життєдіяльності.  

У навчальному закладі повинна панувати атмосфера братерства дітей, 

бажання взаємодопомоги, відповідальності перед однолітками за свої вчинки. 

Така організація навчально-виховного процесу потребує скорочення дистанції 

між вчителем та учнем, максимального обмеження дисциплінарного покарання 

школярів, підтримки різних форм самоврядування, залучення дітей та молоді до 

процесу функціонування класу.  

Визнання кожного вихованця активним суб’єктом виховного процесу. 

Навчання повинно ґрунтуватись на активності учнів. Учень також має бути 

підготовлений до самореалізації власного потенціалу (інтелектуального, 

морального, естетичного, фізичного тощо). Важливою є також підготовка учнів 

до розвитку в них самоконтролю.  

Ставлення до учня має формуватися, зважаючи на нього як вільну, 

цілісну особистість, здатну до самостійного вибору цінностей, самовизначення 

і самореалізації своїх творчих задатків і здібностей. Орієнтація на особистість 

учня вимагає постановки завдань виховання, які забезпечують об’єктивно 

необхідні базові якості для розвитку особистості в певному віковому періоді. 

Дидактичний процес повинен бути пристосований до індивідуальних і вікових 

анатомо-фізіологічних та психічних вікових, генетичних, національних, 

регіональних та інших особливостей і можливостей школярів. Необхідно 

враховувати цілісну багатогранну природу дитини. Це потребує виявлення 

(діагностики) можливостей вихованців; створення умов для самореалізації і 

самоствердження особистості у відповідних видах діяльності, розвитку 

здібностей; значного обмеження консервативних форм навчання на користь 

більш активної реалізації вчителем принципу індивідуального підходу в 

навчально-виховному процесі в школі; 
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Взаємодія і поєднання навчального та виховного процесів, зусиль 

найрізноманітніших інституцій – сім'ї, школи, громадських спілок, дитячих, 

молодіжних самодіяльних об’єднань, релігійних організацій, усіх причетних до 

виховання й самовиховання. Звичайно, визначальну роль у становленні 

самосвідомості дитини відіграє її сім’я. Оцінювання поведінки й діяльності 

дитини її батьками і близькими – одне з найважливіших джерел почуттів 

школяра і прагнення визнання, одна з найбільш значущих людських потреб, що 

впливають на розвиток особистості загалом. Забезпечує комплексність підходу 

і взаємодія педагогів з батьками, допомога їм у вихованні та розвитку дитини, у 

спілкуванні з нею. Довкілля (школа та батьки) мають бути не лише головним 

джерелом знань, а також і територією різноманітної діяльності школяра, 

впливати на нього, що є суттєвим при формуванні особистих якостей та 

переконань. На рис. 5.2 подано розробки автора з урахуванням установлених на 

попередніх етапах дослідження результатів про типову захворюваність, 

особливості харчування, шкідливі звички школярів СМГ, навантаження на 

уроці ФК, з’ясовані нами під час досліджень і описані вище.  

Вирішення мети інтегративного ФВ можливе в умовах фінансового, 

матеріально-технічного й нормативно-правового забезпечення процесу, 

створення системи медико-соціального, психолого-педагогічного і спортивно-

оздоровчого супроводу, кваліфікованої допомоги, психологічної підтримки, 

сприяння батьків. Тому створення належних організаційно-педагогічних умов 

формує друге завдання інтегративного ФВ. 

Очевидно, що для успішного вирішення завдання нарощування дитиною 

особистісного, пізнавального та соціального потенціалу потрібно багато зусиль 

команди фахівців, що працюють з дітьми: педагогів, дефектологів, логопедів, 

психологів, лікарів тощо. Закони, що рекомендують проводити інтегративну    

освіту,           варто           забезпечити           відповідними          законодавчими  
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Рис. 5.2. Структура і зміст інклюзивного фізичного виховання 

Методична база (засоби, методи, форми, методичні умови реалізації принципів) 
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Адміністрація ЗНЗ 
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 «Традиції харчування» 
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здорового харчування»:   

- білки і їх значення для 
підростаючого організму; 

- поліненасичені кислоти в 
щоденному раціоні 
дівчини-підлітка 

Введення дієтичних обідів 
профілактично-лікувальної 

спрямованості 

 

Організаційно-педагогічні умови сукупного педагогічного впливу 

навчально-виховного середовища  

 

Програма «Інктегративна фізична 
культура» : 
Підпрограми «Інтенсифікація»,  
«Підвищення загальної та моторної 
щільності уроків ФК» 

Підпрограми: 

 «Гармонійний розвиток» 

«У полі зору» 

Системи оцінювання ФП і 

здоров’я школяра 

Учителі фізичної культури 
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механізмами виконання, створити підзаконні акти, які б дали змогу  

реалізовувати ці закони. 

Для забезпечення належними організаційно-педагогічними умовами 

інтегративного ФВ в навчально-виховному процесі ЗОШ варто вирішити ще 

низку актуальних питань. Позаяк учителі вважають найгострішими проблеми 

медичного (91%) забезпечення процесу ФВ, варто удосконалити критерії 

формування однорідних груп школярів для ефективного управління учителем 

процесом ФВ школярів, зокрема для добору оптимального фізичного 

навантаження під часу року ФК, з’ясування й застосування оптимальних 

величин навантаження (кількості вправ, повторень, серій тощо та інтенсивності 

навантаження, не лише обсягом залучених м’язів, а й правильним  вибором 

спрямованості на певну групу м’язів, на розвиток у відповідному віковому 

періоді онтогенезу фізичних якостей, а також доцільної кратності  (впродовж 

тижня). Важливою компонентною складовою інтегративного ФВ є розроблення 

та реалізація об’єктивної системи контролю за рівнем фізичної підготовленості, 

здоров’я школярів і критерії оцінювання успішності оволодіння навчальною 

дисципліною. 

Деякі пропозиції щодо удосконалення забезпечення процесу 

інтегративного ФВ ми сформулювали на підставі проведених досліджень. Так, 

зокрема, ми розробили підходи, що дали змогу суттєво удосконалити процес 

організаційно-медичного забезпечення процесу ФВ школярів різних груп 

здоров’я в секторі комплектування підгруп школярів для полегшення реалізації 

диференційованого добору фізичного навантаження під час уроків (детальніше 

розглянуто в підрозділі 5.2).  

Ключовою проблемою в розвитку інтегративного ФВ є підготовка кадрів. 

У зв’язку з існуванням значного взаємозв’язку освітнього рівня вчителів з їхнім 

ставленням до інтегративної освіти, уроки ФВ у дітей із відхиленнями у стані 

здоров’я повинні проводити вчителі з високим ступенем компетентності 

(Гафари Эбрахим Али, 2012). Тому третє завдання інтегративного ФВ  

спрямовано на організацію теоретичної, науково-методичної підготовки 
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педагогічних кадрів до здійснення процесу впровадження інтегративної освіти 

в практику роботи навчального закладу. Вирішення зазначеної проблеми буде 

ефективним за таких умов: 

- систематизація знань педагогічного колективу та адміністрації ЗОШ, 

методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти з основних положень 

інтегративної освіти; актуалізація їхніх знань щодо закономірностей розвитку 

особистості, особливостей взаємодії з дітьми І–ІІІ груп здоров’я відповідно до 

своєрідності контингенту, конкретного вікового періоду, нозології, 

особливостей розвитку; сутності засобів і методів процесу навчання та 

виховання; сучасних моделей, методів, форм організації інтегративного 

навчання; особливостей діяльності педагога, принципів, правил організації 

педагогічного спілкування в умовах інтегративної освіти; 

- достатній рівень розвитку вмінь та навичок ефективної командної 

взаємодії з психологами, іншими педагогами, батьками; умінь визначати 

структуру і зміст навчальних занять з інтегративного ФВ;  

- готовність до емпатії, рефлексії, адаптивності. 

Основною формою підвищення кваліфікації вчителів є післядипломна 

освіта. Саме тому в процесі впровадження інтегративного ФВ варто зосередити 

увагу на підготовці методистів обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти до здійснення завдань із впровадження інтегративної освіти 

в практику роботи школи у процесі підвищення кваліфікації адміністративного 

складу та вчителів. Можливістю отримання знань із впровадження 

інтегративної освіти в ЗОШ повинна стати змістовна організація методичної 

роботи з учителями та представниками адміністрацій шкіл на обласному, 

районному та шкільному рівнях, де вони можуть підвищити свій теоретичний 

та методичний рівень у процесі відвідування фахових курсів і семінарів, 

засідань методичних об’єднань, педагогічних нарад, конференцій та інших 

різноманітних форм обміну досвідом. Важливо також використовувати 

принципово нові форми підвищення кваліфікації педагогів.  
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Для вирішення цього питання розроблено й рекомендовано тематику 

лекторію для методистів курсів підвищення кваліфікації: «Критерії розподілу 

школярів до медичних груп», «Корисні і шкідливі вправи для школярів СМГ», 

«Допустимі навантаження під час уроків ФК для школярів СМГ», «Спеціальні 

вправи для школярів з різними захворюваннями», «Технології одночасного 

проведення фізкультпауз», «Контроль фізичної підготовленості і здоров’я 

школярів». 

Важлива роль у реалізації інтегративної освіти в школах належить 

адміністративному апарату ЗОШ. Тому, передусім, важливо надати 

організаційно-методичну допомогу саме цій категорії педагогічних працівників. 

Для цього варто організувати і проводити науково-теоретичні та науково-

практичні семінари. У процесі семінарів «Інтегративна освіта в системі 

національної освіти» та «Інтегративна освіта: проблеми і перспективи» слухачі 

ознайомлюються із науково-теоретичними основами інтегративної освіти, 

організаційно-методичними умовами запровадження об’єднання  інтеграції 

інтегративної освіти у навчально-виховний процес школи.  

Аналіз даних спеціальної літератури і власних даних, порівняння змісту 

навчальних програм факультетів ФВ вишів, теоретичного, а саме 

праксіологічного моделювання та метод аналогії показали невідповідність 

інформативного забезпечення моделі компетентності випускника вишу 

державному стандарту освіти й запитам сьогодення. Тому ми вирішили 

створити структурно-змістовну модель формування компетентності 

випускника вишу. Її побудовано на основі системи знань про відмінності 

показників фізичного та психічного розвитку, фізичної підготовленості, 

соціопсихологічних показників школярів СМГ від загалу школярів; гігієнічно 

виправданих (і функціонально доступних) навантажень на уроці ФК для 

сучасних школярів; з організації (управління) інтегративних занять 

(позаурочних форм) ФВ у ЗОШ. Ми структурували зміст усього навчального 

матеріалу нової навчальної дисципліни «інтегративне фізичне виховання 

школярів різних медичних груп», необхідного для володіння випускником 



263 
 

вишу, який працюватиме в інтегративному навчальному закладі (науково 

обґрунтовано доцільність розподілу навчального матеріалу упродовж курсу, 

послідовність тем і питань; головні завдання з вивчення певної теми тощо) (рис. 

5.3). На основі контент-аналізу літературних джерел було визначено, що  

компонентами моделі компетентності випускника вишу виступають когнітивна 

діяльнісно-кондиційна, ціннісно-мотиваційна, і функціональна компоненти. 

Ступінь компетентності випускника вишу можна визначити застосувавши 

рівняння регресії, розроблене нами (Є. Н. Приступа та ін., 2012). 

На педагогічних факультетах та факультетах ФК університетів варто 

впровадити нову навчальну дисципліну або доповнити наявні новими науковими 

даними.   

Тематика лекцій для студентів вишів: завдання, принципи, функції ФВ 

учнів з урахуванням показників їхнього стану здоров’я та фізичного розвитку; 

організація ФВ у ЗОШ; характеристика пріоритетних засобів і методів ФВ; 

урок ФК (організаційні й методичні особливості); особливості методики 

позаурочних занять з учнями І–ІІІ груп здоров’я; планування, облік і контроль у 

фізичному вихованні; особливості методики ФВ учнів із різними 

захворюваннями. 

Тематика самостійної роботи: ознайомитися зі значенням ФВ для ослабленого 

організму; ознайомитися з приблизними показаннями для призначення медичної групи при 

деяких відхиленнях у стані здоров'я в дітей і підлітків; підготувати реферат про сучасні 

авторські системи застосування фізичних вправ для зміцнення здоров'я; ознайомитися зі 

змістом програми з ФК для учнів СМГ. Занотувати зміст програми для учнів обраного класу 

(теоретичні відомості, орієнтовні домашні завдання, вимоги до учнів, дихальні вправи, 

вправи на розслаблення, для постави, орієнтовних середніх даних оцінювання рівня 

фізичного розвитку, фізичної підготовленості); скласти конспект уроку для учнів підгрупи 

“А” СМГ (з вадами серця, судинною недостатністю, або дихальними захворюваннями) на 

підготовчий (основний або заключний)  
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Рис. 5.3. Структурно-змістовна модель компетентності з інтегративного 

фізичного виховання випускника вишу 
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період; скласти комплекс загально розвивальних вправ для учнів підгрупи “Б” 

СМГ з захворюваннями печінки (кишківника, психічними захворюваннями, 

вагітністю, порушеннями жирового обміну) на підготовчий (основний або 

заключний) період; скласти комплекс коригувальних вправ для учнів підгрупи 

“В” СМГ з вадами постави (з круглою кругловвігнутою, плоскою спиною, 

сколіотичною поставою). 

Принципи інтегративного ФВ. В інтегративному фізичному вихованні 

учнів обов’язковим є використання методичних або загальнодидактичних 

принципів, що відображають загальні закономірності навчально-виховної 

діяльності в процесі занять фізичними вправами (свідомості, доступності, 

активності, наочності, послідовності тощо). 

Важливим є застосування соціально-педагогічних принципів, що 

визначають генеральний напрям виховного процесу в суспільстві, виконуючи 

його соціальне замовлення: принципів оздоровчої спрямованості виховного 

процесу, гармонійного розвитку особи (її зв’язок з розумовим, етичним і 

естетичним розвитком індивіда) і цільової підготовки до трудової і оборонної 

діяльності). Необхідним є дотримання специфічних принципів ФВ, що 

відображають специфічні закономірності побудови навчально-виховного 

процесу: принципів безперервності, прогресування тренувальних дій, 

циклічності і вікової адекватності дії. 

На  підставі  узагальнення   принципів  ФВ  школярів,  скерованих до 

СМГ (І. Вржеснєвський,  О. Давиденко, 2002)  та  вимог  до  уроку  ФК  в    

СМГ (Г. І. Погадаєв, 2000) (рис.5.4) ми запропонували укладені специфічні 

принципи інтегративного ФВ. Порівняльний аналіз положень, 

запропонованих фахівцями, дав можливість зазначити, що вони майже в усьому 

подібні, що підтверджує їхню важливість у ФВ школярів. Проте вважаємо, що 

деяка модифікація формулювання цих принципів дозволить визнати  їх 

специфічними не лише для ФВ школярів СМГ, а й для ФВ інших учнів, які 

займаються разом з ними, тобто для інтегративного ФВ школярів різних 

медичних груп. Також ми переконані, що фахівців не зауважили ще одного 
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важливого аспекту ФВ школярів в інтегративних умовах – необхідність 

урахування різних ступенів порушень зору, що виникають майже практично в 

усіх школярів з роками навчання у школі. З огляду на це вважаємо, що 

вчителеві під час планування і проведення інтегративного ФВ учнів середнього 

шкільного віку необхідно враховувати різний ступінь найбільше поширених у 

шкільному віці відхилень у стані здоров’я (постави, дихання й нервової 

системи), водночас – і ступінь порушень зору (якщо порушень зору школяр не 

має, то важливим є розвантаження його очей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Специфічні принципи інтегративного фізичного виховання 

школярів різних медичних груп 
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лікуванні (терапія засобами і формами ФВ) школярів СМГ. Враховують 

ступінь відхилень (чи їх відсутність) у стані здоров’я школяра. При цьому 

першорядне значення мають об’єктивні дані різних видів контролю 

(педагогічного, медичного, психологічного та ін.), що описують модельно-

цільові характеристики фізичного стану, характерні для міцного здоров’я,  

Відповідно до вимог принципу тривекторності інтегративного ФВ,  

добирають відповідну рухову активність, залежно від медичної групи. Для 

цього на уроках ФК використовують комплекси вправ, що стимулюють 

компенсаторні процеси в ушкоджених органах і системах, зменшують наявні 

розбіжності між їхніми та притаманними здоровим одноліткам показниками 

фізичного розвитку, фізичної підготовленості. До комплексів фізкультпауз і 

фізкультхвилинок належать вправи, спрямовані на запобігання (лікування) 

відхилень (так званих «шкільних» захворювань). Комплекси вправ 

оздоровчої (профілактичної, терапевтичної) спрямованості застосовують 

також під час занять у спортивних секціях та гуртках ФК. Стимулюється 

участь дітей у секціях із тих видів спорту (не для досягнення максимального 

спортивного результату, а з оздоровчою метою), які сприяють лікуванню чи 

корегуванню відхилення у стані здоров’я (наприклад, для дітей із 

порушеннями зору рекомендують заняття в секціях з настільного тенісу, 

бадмінтону; для дітей із вадами постави – заняття в танцювальному гуртку 

тощо). Під час масових фізкультурно-оздоровчих заходів передбачено участь 

дітей із відхиленнями у стані здоров’я, але лише в тих видах змагань, які не 

протипоказані у зв’язку із захворюванням. 

2. Індивідуалізація. Цей принцип тісно пов'язаний із попереднім. 

Дотримання цього принципу потребує прояву поваги до особистості дитини, 

урахування її можливостей та розуміння її потреб. Відповідно до цього 

принципу, процес ФВ будується з урахуванням статі, віку, рівня фізичного 

розвитку, соматичного і психічного здоров’я, низки інших особливостей 

організму, рухового досвіду, рівня фізичної підготовленості дитини. Ця 

вимога досягається за рахунок раціонального застосування методів і способів 
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організації діяльності учнів на уроці, гнучкої і диференційованої методики 

навчання, дозування навантаження кількістю повторень і тривалістю вправ, 

кількістю вправ; кількістю і величиною м'язів, що беруть участь у русі; 

темпом руху (кількістю рухів за одиницю часу); складністю фізичних вправ; 

амплітудою руху, плавністю рухів; вихідним положенням при виконанні 

вправ; мірою м’язового напруження (одна і та сама фізична вправа може бути 

виконана з максимальним напруженням і без напруження); включенням у 

заняття вправ на дихання й розслаблення; використанням уже знайомих чи 

нових вправ; виконанням вправ у водному середовищі; використанням 

предметів, що підсилюють напруження; емоційним чинником тощо. У роботі 

з учнями СМГ диференційований підхід у фізичному вихованні, окрім цього, 

реалізується залежно від характеру і виразності структурних і 

функціональних порушень в організмі, викликаних патологічним процесом. 

Лікар за результатами функціональних проб визначає величину 

індивідуально допустимих фізичних навантажень. Важливо остерігатися 

надмірних, а також і недостатніх навантажень.  

Ставлення вчителя до дитини повинно бути як до особистості з 

притаманними їй якостями, властивостями, здібностями. Принцип 

індивідуалізації передбачає збільшення рухової активності дитини в тих чи 

інших видах діяльності, різних організаційних формах ФВ на основі власних 

бажань, мотивів, інтересів і потреб дитини. Школярів стимулюють до 

розкриття і прояву індивідуальних здібностей у процесі виконання фізичних 

вправ. Для цього у класах створюється позитивний психологічний клімат, а у 

школярів формують прагнення до самовдосконалення.  

3. Збільшення психоемоційної опірності (антигіперстрес). Урок повинен бути емоційно 

забарвленим. На перше місце ставиться емоційне благополуччя дитини у 

процесі рухової активності. На уроці ФК діти повинні забути про хвороби, 

відчути себе повноцінними, як і здорові діти. Урок повинен стати уроком 

бадьорості, м’язової радості, естетичної насолоди, бути естетично оформленим. 

Ставлення вчителя, акуратна спортивна форма створюють у дітей позитивний 

настрій. Варто зазначити, що емоційна та естетична забарвленість уроку також 
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залежать від таких чинників як порядок, чистота залу, якість обладнання, 

зовнішній вигляд учнів, оптимальна освітленість приміщення, оптимістичний 

лад команд і пояснень тощо. Рекомендується використання елементів танців, 

психоемоційної розрядки. Реалізації принципу збільшення психоемоційної 

опірності сприяє застосування ігрового та змагального методів із залученням до 

виконання різних функцій (наприклад. ведучого) відповідно до показань; 

втілення ідеї спортивно-орієнтованого ФВ; відповідна кольорова гама дизайну 

спортивної зали тощо. Дотримання означеного принципу сприятиме 

формуванню позитивного ставлення дітей до уроків ФК. Дотриманню 

принципу індивідуалізації у використанні фізичного навантаження слугуватиме 

застосування авторського способу комплектування підгруп школярів в 

інтегративних умовах занять з урахуванням протипоказань.  

4. Навчання раціонального дихання. Від того як дихає людина, значною 

мірою залежить її здоров’я. При непрохідності носа й диханні через рот, що 

часто трапляється в дітей, страждає і фізичний, і психічний розвиток: 

змінюється скелет обличчя, погіршується розвиток грудної клітки, знижуються 

функції органів травлення, нерідко виникає недокрів’я. Такі діти бліді, кволі, 

вередливі, неуважні, можуть відставати й у психічному розвитку. 

Якщо порушення зовнішнього дихання може спричинити багато 

захворювань, то його нормалізація є ефективним засобом зміцнення здоров’я.  

Тому окремі дихальні вправи можна використати і для лікування деяких 

захворювань. 

За допомогою дихальних вправ можна свідомо впливати на внутрішні 

органи. Застосувавши це на практиці, йоги створили систему дихальних вправ – 

пранаям. І немає анітрохи перебільшення в їхньому твердженні, що правильне  

дихання цілюще впливає на здоров’я і продовжує життя. 

Навчання раціонального дихання сприяє: відновленню порушених 

функцій дихальної системи; поліпшенню окислювально-відновних процесів в 

організмі; підвищенню адаптації до фізичного навантаження; загальному 

оздоровленню й гармонійному розвитку. 
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Досягнути максимального оздоровчого ефекту від уроків ФК можна при 

раціональному диханні. 

Поліпшення механізмів регуляції дихання забезпечує методика 

формування навичок довільного управління легеневою вентиляцією. Необхідно 

врахувати, що поліпшення механізмів регуляції дихання важливе практично 

для всіх учнів, не тільки для тих, що перенесли захворювання органів дихання. 

За спостереженнями авторів методики, у 90% учнів спостерігаються низькі 

резервні можливості дихальної системи, відзначається надмірна вентиляція при 

порівняно низькому коефіцієнті використання кисню, що свідчить про невміння 

юнаків і дівчат керувати своїм диханням. 

До довільних дихальних вправ належать вправи, при виконанні яких 

регулюються механізми і структура дихального акту. Довільні дихальні вправи 

можна використати для нормалізації і вдосконалення кисневих режимів 

організму учнів і взаємокоординації дихання і рухів, зміцнення дихальних 

м’язів, поліпшення рухливості грудної клітки, оптимізації розумової і фізичної 

працездатності, вироблення трудових навичок і прискорення відновних 

процесів. 

Літературні дані (Л. К. Гонтарук, 2001) доводять, що в ослаблених дітей 

переважає поверхневе грудне дихання. Тому на перших уроках необхідно 

навчати дітей правильно дихати в положенні сидячи чи стоячи, роблячи 

особливий акцент на участі в акті дихання передньої стінки живота. Навчати 

правильного дихання варто і в статичному положенні, і в русі. При незначних 

м’язових навантаженнях вдих рекомендується робити через ніс, видих – через 

рот. Вдих через рот виконують при інтенсивному фізичному навантаженні. 

Установлено, що діафрагмальне дихання сприяє врівноваженню нервових 

процесів. Дихальні вправи також можна використовувати як засіб, що понижує 

навантаження. Співвідношення дихальних і загальнорозвивальних вправ 

поступово змінюється з 1:1 (1:2, 1:3) до 1:5. Якщо це співвідношення не вказане 

в плані уроку, то вчитель використовує дихальні вправи, залежно від стану 

учнів і характеру попередньої діяльності (О. В. Дубогай, 1996). 
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5. Формування правильної постави. Дотримання правильної постави має 

не лише естетичне, а головне фізіологічне значення. При порушенні постави 

погіршується робота всіх систем й органів організму людини. Передусім, 

погіршується діяльність нервової системи, яка регулює зв’язок організму з 

навколишнім середовищем, об’єднує і скеровує роботу всіх інших органів і 

систем. Під впливом погіршення трофічної функції нервової системи 

погіршується обмін речовин, що викликає затримку росту, виснаження, 

недокрів’я, а на цій основі відбувається послаблення стійкості організму до 

різних хвороб: обміну речовин, застудних, інфекційних тощо. Варто також 

зазначити і погіршення зору при порушенні постави. Правильна постава 

забезпечує нормальну діяльність опорно-рухового апарату, внутрішніх органів, 

сприяє економнішому використанню енергії під час виконання фізичного 

навантаження. 

Окрім регулярного виконання передбачених програмою спеціальних 

вправ для постави, учитель повинен звертати увагу дітей на оптимальне 

положення голови, правильність роботи рук, ніг, тулуба, допомагати 

виправляти помилки і стимулювати правильні положення.  

6. Збереження зору. На сьогодні відомо, що серед усіх порушень зору в 

дітей шкільного віку короткозорість (міопія) трапляється найчастіше. 

Причинами формування короткозорості поряд зі спадковими чинниками, є 

надмірне зорове навантаження, що примушує циліарний м’яз працювати на 

межі своїх можливостей, щоб поліпшити акомодацію.  

Короткозорість частіше розвивається і швидко прогресує в шкільному 

віці і пов'язана насамперед із тривалою зоровою роботою на близькій відстані 

(читання, писання, креслення), особливо при недостатньому чи неправильному 

освітленні й у недостатніх гігієнічних умовах. Постійне напруження зору, 

неправильна поза і постава під час писання, читання, призводить до втоми очей.  

Частіше міопія виникає в осіб із відхиленнями в загальному стані 

здоров’я і фізичної підготовленості. Серед школярів, що займалися спортом, 

кількість осіб, які страждають від короткозорості, була значно меншою, ніж 
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серед школярів, що не займалися спортом. Діти, що страждають від 

короткозорості, значно відстають за рівнем фізичної підготовленості від 

ровесників із розмірною рефракцією. Серед цих дітей кількість здорових 

виявилася в два рази меншою, ніж серед усієї групи обстежених школярів. 

Простежено зв’язок короткозорості з такими захворюваннями, як ревматизм, 

рахіт, хронічний тонзиліт, важкі інфекційні захворювання. Зауважено, що у 

короткозорих дітей частіше, ніж у здорових, трапляються зміни опорно-

рухового апарату: порушення постави, сколіоз, плоскостопість. Це пов'язано з 

неправильною позою при читанні і писанні, а також зі швидким стомленням 

м'язів шиї і спини. Порушення постави своєю чергою, впливає на стан 

внутрішніх органів і систем, особливо дихальної і серцево-судинної, 

викликаючи підвищене стомлення. 

Установлено, що однією з причин короткозорості є послаблення 

циліарних м’язів ока. Цей недолік можна виправити за допомогою спеціально 

розроблених комплексів фізичних вправ для зміцнення м’язів ока. Спеціальні 

фізичні вправи сприятливо впливають на формування рефракції ока в школярів. 

У результаті прогресування короткозорості часто зупиняється або 

сповільнюється. Однак надмірне навантаження також може і негативно 

позначитися на здоров’ї. Тому необхідно з особливою увагою організовувати 

заняття з ФВ.  

5.2. Комплектування підгруп школярів 

У спеціальній літературі є різні критерії поділу школярів на підгрупи, та 

найчастіше трапляються два: ступінь відхилень у стані здоров’я (важкість 

захворювання) і характер захворювання (діагноз). Відомі донедавна  підходи не 

полегшували, а лише ускладнювали процес типологічно-диференційованого 

ФВ. Експерти одностайно оцінили їх невисокою кількістю балів (1,4-1,6 бала за 

4-бальною шкалою), що свідчить про недосконалість критеріїв і необхідність 

пошуку нових.  

 Зручнішим, на нашу думку, буде такий спосіб комплектування підгруп 

дітей під час уроків ФК, критерієм об’єднання школярів у якому слугуватимуть 
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протипоказання щодо характеру фізичних навантажень, залежно від 

захворювань, що є в дітей. Цей спосіб об’єднує в собі переваги двох 

найпоширеніших, згаданих вище. Окрім цього, передбачає диференціацію 

фізичних навантажень для школярів із різними типами одного захворювання 

(наприклад, вегето-судинної дистонії при гіпотонічному чи гіпертонічному 

типі), чого не враховувалося раніше. Запропонований нами авторський підхід 

комплектування підгруп школярів  І–ІІІ груп здоров’я в умовах спільних уроків 

подано у двох варіантах: у вигляді тексту й у вигляді таблиці див. (дод. Б1). 

 Отже, відповідно до запропонованого нами підходу, школярів  І–ІІІ 

груп здоров’я в умовах спільних уроків ФК об’єднують у три підгрупи: А, Б і В. 

Підгрупу А. поділяють ще на дві. Так, до підгрупи А1 належать діти, які за 

станом здоров’я на цей момент не мають виражених протипоказань до 

застосування вправ, проте потребують застосування спеціальних та 

корегувальних вправ (профілактичної й оздоровчої спрямованості, для 

формування правильної постави, для зняття психологічних і фізичних 

навантажень, дихальних вправ) і корегування інтенсивності навантаження. Це 

діти з такими діагнозами: вегетосудинна дистонія при гіпотонічному типі з 

гіпотонічним типом судинної реакції на фізичне навантаження; ураження 

клапанів серця; вроджені вади серця (за скеруванням лікаря); ревматизм без 

ураження суглобів; захворювання дихальної системи без БОС 

(бронхообструктивного синдрому: пневмонії, плеврити, часті ендобронхіти, 

ГРВІ (гострі респіраторні вірусні інфекції), муковісцидоз); хронічний тонзиліт; 

порушення постави (асиметрична, кругла спина (кіфоз), кругловвігнута спина, 

плоска спина, плосковвігнута спина); сколіоз І ступеня; плоскостопість; 

гастрити, гастродуоденіти; хронічні ентерити та коліти за атонічним типом; 

хвороби печінки та жовчовивідних шляхів; паралічі, парези, ПМД 

(прогресуюча м’язова дистрофія); захворювання сечовидільної системи; 

аменорея; гіперантефлексії (надмірний загин матки вперед) та ретродевація 

(загин матки назад); гіпертиреози, цукровий діабет, ожиріння І–ІІ ступеня (без 

гіпертонії); аліментарна дистрофія. 
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До підгрупи А2 скеровують дітей, яким за станом здоров’я на цьому 

певному етапі протипоказані вправи на форсоване дихання. Це діти з такими 
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діагнозами: захворювання дихальної системи з БОС (бронхіальна астма, 

обструктивний бронхіт, рецидивний бронхіт). 

Підгрупа Б – діти, яким за станом здоров’я на цьому  протипоказані 

вправи на затримку дихання, вправи зі статичним навантаженням 

(натужуванням), різкі рухи і глибокі нахили головою та тулубом. Сюди 

скеровують дітей з такими діагнозами: вегетосудинна дистонія за гіпотонічним 

типом зі спастичним типом судинної реакції на фізичне навантаження; 

вегетосудинна дистонія при гіпертонічному типі; варикозне розширення вен, 

тромбофлебіт; ураження м’яза серця; ожиріння І–ІІ ступеня (з гіпертонією); 

глаукома, хронічні ентерити та коліти спастичного типу (тут протипоказані 

лише вправи зі статичним навантаженням і натужуванням). 

Підгрупа В – діти, яким за станом здоров’я на даному етапі протипоказані 

акробатичні вправи, стрибки, швидкісно-силові вправи. У цю групу об’єднують 

школярів із такими захворюваннями: ревматизм з ураженням суглобів; 

хронічний отит; захворювання ОРА з ураженням суглобів; сколіоз ІІ–ІV 

ступенів; залишкові явища і наслідки ЧМТ (черепно-мозкової травми); 

епілепсія; ожиріння ІІІ–ІV ступеня; післяопераційні стани після периферичних 

розтинів; міопія середнього та високого ступеня; міопічний астигматизм 

середнього та високого ступеня. Діти, які перенесли оперативні втручання на 

органах грудної чи черевної порожнин,  можуть бути в підгрупі Б чи В, залежно 

від стану післяопераційної рани та рекомендацій лікаря. 

У додатку Б подано характеристику спеціальних вправ та вправ, 

протипоказаних для дітей із порушеннями здоров’я, які для занять із ФВ 

скеровані до підготовчої чи СМГ в умовах інтегративних уроків ФК. 

Отже, авторський спосіб комплектування підгруп школярів  І–ІІІ груп 

здоров’я дає змогу вчителеві в умовах інтегративних уроків ФК об’єднувати 

школярів із відхиленнями у стані здоров’я в окремі підгрупи для виконання 

корегувальних вправ (див. дод. Б), чи приєднувати до здорових із 

рекомендаціями щодо змін вихідного положення, дозування тощо.  
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Застосування його на практиці допоможе вчителям ФК дібрати 

оптимальне фізичне навантаження, відповідне до можливостей і потреб 

школярів після захворювань, що, імовірно, сприятиме зростанню обсягів їхньої 

РА, а отже, і оздоровленню засобами ФВ. 

 

5.3. Обґрунтування тестів і системи критеріїв для визначення рівня 

фізичної підготовленості і здоров’я школярів середнього шкільного віку 

 Важливою проблемою сьогодення є оціннювання ефективності системи 

ФВ. Відсутність адекватної системи оціннювання ефективності ФВ суттєво 

гальмує вирішення важливих питань на практиці. 

Оцінювання фізичної підготовленості за тестами й нормативами фізичної 

підготовленості не дає інформації про стан здоров'я школяра. Застосування 

біомедичних тестів (тест Руфф’є) дозволяє оцінити працездатність серцево-

судинної (важливої, проте лише однієї) системи організму, однак не дає 

інформації про рівень фізичної підготовленості школярів. Поєднати два підходи 

в тестуванні – педагогічний та біомедичний, може вимірювання ЧСС до 

початку і відразу після виконання вправи, що дозволить оцінити не лише 

результат, а й фізіологічну «вартість» виконаної роботи. Та оскільки метою ФК 

є підвищення або підтримання на належному рівні здоров’я, то важливо, щоби 

застосування педагогічних (власне їм, а не біомедичним – місце на уроці ФК ) 

тестів давало учителеві ФК (школярам і їхнім батькам) інформацію про рівень 

фізичної підготовленості й негаразди в соматичному здоров’ї учнів (наприклад, 

схильність до порушень постави), що дало б змогу  підібрати відповідні засоби 

його корекції.  

Можливість оцінити рівень здоров’я є вагомим мотиваційним чинником 

до складання нормативів для багатьох сучасних школярів (61,5%), лише в 

поодиноких випадках вони згодні складати нормативи задля самореалізації чи 

порівняння власних можливостей (8,9%). Бажання складати нормативи на 

уроках ФК в учнів середнього шкільного віку невисоке і за 10-бальною шкалою 

оціннювання становить 6,8±3,2 бала. Серед школярів СМГ ці величини суттєво 
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(р<0,01) менші, ніж у практично здорових (І. Р. Боднар, 2013). Школярі з 

недостатнім рівнем фізичної підготовленості усіляко уникають участі в 

тестуванні, оскільки вважають, що воно принижує їхню гідність і призводить 

до формування комплексу меншовартості. Тому необхідно удосконалити  

наявні підходи в тестуванні школярів.  

Тому важливо створити інформативну, безпечну, доступну систему 

тестування фізичної підготовленості і здоров’я школярів середнього шкільного 

віку.    

У рамках концепції інтегративного ФВ школярів різних медичних груп 

варто вирішити два завдання, пов’язані з контролем, який є важливою 

компонентною складовою управління: експрес-оцінювання рівня здоров’я та 

фізичної підготовленості школярів для мотивування до регулярних занять 

фізичними вправами й поточного оцінювання фізичної підготовленості 

школярів для виявлення успішності засвоєння ними навчального предмета 

«фізична культура» і визначення шляхів удосконалення окремих складових 

компонентів.  

Розроблення нормативів відбулося шляхом обчислення середніх 

величин на підставі статистичного дослідження великої вибірки школярів ОМГ 

та ПМГ середнього шкільного віку (N=1017), окремо для кожної вікової групи 

були розроблені нормативи. Нормативи становлять належні норми, до 

виконання яких необхідно прагнути усім школярам. Відставання результатів 

складання окремих тестів дає змогу виявити індивідуальний напрям 

удосконалення окремих компонентів складових фізичної підготовки і 

зміцнення здоров’я засобами ФВ. Для визначення загального рівня фізичної 

підготовленості школярів 5–9 класів обчислюють середнє значення оцінок, 

отриманих у результаті складання нормативів. Оцінюють за 12-бальною 

шкалою, прийнятою у школі. Запропонований підхід можна застосувати як 

систему поточного тестування фізичної підготовленості і здоров’я школярів 

середнього шкільного віку і як один із критеріїв оцінювання успішності 

засвоєння предмета «Фізична культура». 
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Відповідно до вказівок у медичній довідці, на деякий час після 

захворювання школярі СМГ можуть бути звільненими від складання деяких 

нормативів. 

Пошук інформативних критеріїв експрес-оцінювання рівня розвитку 

фізичних якостей і здоров’я школярів на основі складання окремих тестів 

фізичної підготовленості і критеріїв поділу школярів на відносно однорідні 

групи для добору фізичного навантаження на початку навчального року та 

мотивування відносно погано підготованих школярів до тестування й 

подальшого фізичного самоудосконалення. Оскільки на практиці не завжди є 

можливість застосувати програмно-апаратний комплекс Омега-М, то методом 

регресійного аналізу ми вивели рівняння множинної регресії, яке з високим 

ступенем точності дає змогу визначити рівень здоров’я і фізичної 

підготовленості школярів. Величини нормативів були обґрунтовані фактом 

взаємозв’язку між високими показниками фізичної підготовленості, обчисленої 

з застосуванням рівняння регресії і високими значеннями інтегрального 

показника здоров’я, установленим із використанням програмно-апаратного 

комплексу Омега-М. Отож високий рівень фізичної підготовленості гарантує 

високі показники здоров’я.  

У результаті застосування на практиці розробленої нами системи 

поточного та експрес-оцінювання у 45% школярів підвищився рівень володіння 

навичками контролю та самоконтролю для визначення рівня своєї фізичної 

підготовленості, у 87% школярів підвищився рівень мотивованості до 

складання нормативів, у 66% – до подальшого підвищення своєї фізичної 

підготовленості, відібрано 37 обдарованих дітей до спортивних секцій. Тому 

розроблена система критеріїв фізичної підготовленості школярів визнана 

ефективною.  

З усього переліку наявних тестів до авторської програми тестування ми 

вибрали такі вправи, що відповідають віку, дають інформацію про рівень 

розвитку основних фізичних якостей, а їх виконання залучає до роботи основні 

м’язові групи.  
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Переваги запропонованих в авторській програмі тестових вправ полягали 

також у їхній економічності, доступності, індивідуалізації та новизні (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Характеристики тестів фізичної підготовленості і стану здоров’я школярів 

середнього шкільного віку 

Вправи  Фізичні якості  
М'язові 

групи  

Критерії диф-

ї умов  
Новизна  

10 згинань та розгинань 

рук , с  швидкість  рук  
довжина  

тіла  
ліміт часу  

Згинання та розгинання 

рук в упорі ззаду, рази  

силова 

витривалість  
рук  -  

ліміт часу     (20 

с)  

Розведення рук з 

гантелями, рази  
силова 

витривалість  

верхньої 

частини 

спини  

стать  –  

Піднімання тулуба в сід 

впродовж 30 секунд, рази  

силова 

витривалість  
живота  -  –  

Піднімання тулуба лежачи 

на боці, разів  

силова 

витривалість  
тулуба  -  –  

Нахил вправо (вліво), мм  гнучкість  

(рухливість)  
тулуба  -  

у фронтальній 

площині  

Стрибок у довжину з 

місця, кількість стоп  

вибухова  

сила  
ніг і тулуба  

довжина  

тіла  

вимірювання    у 

кількості стоп  

Присідання і вставання на 

двох ногах (30 с) , с  

силова 

витривалість  
ніг  маса тіла  ЧСС  

Кидки й ловіння 

волейбольного м’яча  

(30 с), рази  

спритність  
рук, ніг, 

тулуба  

довжина  

тіла  

окреслення 

“мішені”  

 

Обрані вправи є безпечними, оскільки вони не травмонебезпечні, не 

шкодять здоров’ю, навіть. навпаки, запобігають захворюванням, поширеним у 
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шкільному віці (оскільки переключення уваги з близької на далеку відстань під 

час передачі та ловіння волейбольного м’яча сприяє тренуванню акомодації 

ока, а виконання відповідних вправ з урахуванням ступеня симетричності 

розвитку м’язів (індексу гармонійності розвитку косих м’язів) – зменшенню 

ступеня порушень постави у фронтальній площині). Новизна вправ (чи 

введення нових елементів, наприклад ліміту часу, в умови виконання добре 

відомих вправ, чи вимірювання довжини стрибка не в сантиметрах, а в 

кількості стоп школяра) і їхня доступність (не складні технічно і помірні за 

навантаженням), індивідуалізація (урахування довжини тіла) не відбивають 

бажання у школярів їх виконувати.  

Умови виконання вправ: 1. 10 згинань та розгинань рук в упорі на 

поперечині (на рівні талії школяра). Пропонується виконати просту за 

біомеханічною структурою вправу «згинання та розгинання рук», вимірюється 

час, протягом якого школярі виконують 10 циклів. Тулуб і стегна – на одній 

прямій, згинання в кульшових суглобах не допускається. Надається дві спроби, 

фіксують кращий результат. Застосовується для визначення рівня розвитку 

швидкості рук. 

2. Згинання та розгинання рук в упорі ззаду на лаві упродовж 20 с. 

Зараховують лише повні згинання й розгинання рук. Вправа дає змогу оцінити 

рівень розвитку силової витривалості рук. 

3. Піднімання тулуба протягом 30 с. Виконують з вихідного положення 

лежачи на гімнастичному маті на правому (лівому) боці, ноги, зігнуті в 

колінних та кульшових суглобах під кутом 90, зафіксовані (під нижньою 

поперечкою шведської стінки), права (ліва) рука зігнута (долоня на грудині), 

ліва (права) рука – за головою (не сутулитися). Зараховується кількість 

піднімань тулуба у двох спробах (правим і лівим боком через 2 хв відпочинку), 

при яких амплітуда руху (плечового суглоба) складатиме 45 (15–20 см). Дає 

інформацію про силову витривалість м’язів живота.  

Виконання вправи в два боки дає змогу врахувати ступінь симетричності 

розвитку сили косих м’язів і в разі її порушення вжити профілактичних заходів з 
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запобігання виникнення сколіозу. В інтегральному оцінюванні рівня фізичної 

підготовленості і здоров’я школярів, згідно з авторською програмою, 

рекомендуємо враховувати індекс гармонійності розвитку косих м’язів тулуба 

за формулою:  

 

ІГРКМТ = (N1+N2)  0,5 – (N2 – N1),                            (2.1) 

 

де   ІГКМТ – індекс гармонійності розвитку косих м’язів тулуба; 

N1 – кількість піднімань тулуба в один бік (нижчий результат), рази; 

N2   – кількість піднімань тулуба в інший бік (вищий результат), рази. 

 

Косі м’язи живота, разом із м’язами попереку беруть участь у різних 

побутових рухах, з нахилами і поворотами тулуба. Міцний м’язовий корсет дає 

змогу зберігати здоровий хребет і гарну поставу. Косі м’язи, разом з прямими 

м’язами живота, формуючи красиву і струнку талію, надають статурі 

спортивного вигляду. 

4. Присідання і вставання на двох ногах за 30 с – для оцінювання рівня 

силової витривалості. До початку виконання вправи вимірюють ЧСС за 15 с і 

заносять до протоколу, помноживши отриманий показник на 4 для визначення 

ЧСС за 1 хв. Під час присідання школяр енергійно піднімає руки вперед, під час 

вставання – опускає.  Відразу після виконання вправи протягом 15 с повторно 

вимірюють ЧСС. 

Оцінювати рівень силової витривалості доцільніше не за кількістю 

присідань, а за комплексним показником, що інтегрує в собі обидві її сторони – 

показаний результат і його «фізіологічну вартість». Для оцінювання рівня 

силової витривалості під час присідання впродовж 30 с застосовували рівняння, 

рекомендоване В. А. Романенком для характеристики силової динамічної 

витривалості у вправах без обтяження: 

 

КПСВ  = (m  n  10) / (t  (f1 – f0)),    (2.2) 
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де  КПСВ – комплексний показник силової витривалості; 

m – маса тіла, кг; 

n – кількість присідань, рази; 

t – час, с; 

f1 – кінцеве значення ЧСС, уд./хв; 

f0 – вихідне значення ЧСС, уд./хв. 

 

У хлопців у середньому шкільному віці спостерігається уповільнення 

темпів зростання загальної витривалості, а у дівчат – після 14 років – суттєве 

погіршення, тому пропонуємо оцінювати рівень розвитку не аеробної, а силової 

витривалості школярів. 

5. Розведення рук з гантелями (5–7 класи – 3 кг, 8, 9 класи – 5 кг)  з 

вихідного положення стоячи у нахилі, тулуб – під кутом 90–100 до ніг, прямі 

ноги нарізно, руки злегка зігнуті в ліктях (щоб уникнути можливості їх 

травмування). Гантелі можна замінити пластиковими пляшками, заповненими 

водою. Вправу обрали для визначення силової витривалості м’язів рук і спини 

школярів. 

Красиві обриси спини і шиї формуються при гармонійному розвиткові 

м’язів верхньої частини спини (до яких, зокрема, належать трапецієподібні та 

ромбоподібні м’язи). Саме ці м’язи відрізняються зменшеним тонусом при 

кіфотичній поставі – одному з найпоширеніших порушень постави у шкільному 

віці.  Зауважимо, що показник силової витривалості м’язів рук і спини обернено 

корелює з індексом сутулості (r=0,34), тобто зростання сили зазначених м’язів 

може запобігати виникненню викривлень хребта у фронтальній площині, а за 

наявності сутулості – її зменшенню. 

6. Стрибок у довжину з місця виконують відповідно до стандартних 

вимог. Вправа, результат якої вимірюється у см, відповідає основним критеріям 

стандартизації тестів і має високі коефіцієнти надійності та об’єктивності 

(r=0,95–0,99). Проте для підвищення мотивації школярів ми застосували спосіб 

вимірювання результатів стрибка, запропонований польськими фахівцем, у 

нашій модифікації. Для підвищення точності і валідності тесту Zuсhorу K. [773] 
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ми пропонуємо окремо вимірювати довжину стрибка і довжину ступні (без 

взуття) школяра з точністю до 0,5 см. Частка ділення довжини стрибка (см) на 

довжину ступні (см) і становитиме результат. Виконують три спроби з перервою 

1 хв, фіксується результат кращої з них. Вправа рекомендується для визначення 

рівня вибухової сили м’язів-розгиначів ніг і тулуба. 

Стрибок у довжину є добре знайомим школярам і вчителям ФК, тому троє з чотирьох 

опитаних учителів  вважали за доцільне застосовувати його у тестуванні школярів.  

7. Кидки й ловіння волейбольного м’яча двома руками від стіни 

впродовж 30 с. Відстань від стіни – 2 м. Не допускається відбивання м’яча 

руками – лише ловіння й кидки. Виконуються дві спроби через 2 хв. відпочинку, 

фіксують кращий результат. Для комплексного оцінювання різних форм прояву 

спритності рекомендуємо окреслити на стіні площину «мішень» розмірами 

11 м з центром на рівні очей школярів (відстань від підлоги до нижнього краю 

– 1 м). Невлучні кидки не рахують. Рекомендовано для оцінювання спритності 

школярів. 

8. Нахил вправо (вліво). У положенні стоячи, долоні притиснуті до стегон 

кравецькою крейдою чи милом позначають точку кінця дистальної фаланги 

середнього пальця руки на стегні. Учень виконує нахил вправо і затримується на 

2–3 секунди в такому положенні. Ставлять другу мітку. Вимірюють відстань 

між двома мітками (з точністю 1 мм). Для того щоб уникнути нахилу уперед, 

варто проводити вправу біля стіни і слідкувати за тим, щоб учень не відводив 

лопатки від стіни. Застосовують для з’ясування рівня розвитку гнучкості 

(рухливості) хребта у фронтальній площині та визначення асиметрії. 

Вважаємо, що інформативнішим буде враховувати не лише результат 

виконання вправи, а й величину розбіжностей у результатах нахилів в обидва 

боки, та довжину тіла. Перша свідчить про ступінь асиметрії, а друга дозволяє 

врахувати індивідуальні особливості учня, а отже, об’єктивізувати результати 

тестування.  

Індекс рухливості хребта (ІРХ) у показниках рухливості хребта 

рекомендуємо обчислювати за формулою 
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ІРХ=     (L1+L2)  0,5 – (L2–L1) ,                                                  (2.3) 
                 L3 

 

де  ІРХ – індекс рухливості хребта;  

      L1 – (нижчий) результат нахилу в один бік, мм; 

  L2 – (вищий) результат нахилу в інший бік, мм; 

  L3 – довжина тіла, см. 

 

9. Піднімання тулуба в сід упродовж 30 с до вертикального положення 

тулуба з вихідного положення лежачи на спині ноги зігнуті в колінах під кутом 

90, ступні закріплені, руки – схресно на грудях. Застосовують для визначення 

рівня силової витривалості м’язів живота. 

Рівень розвитку окремих фізичних якостей доцільно оцінювати за 12-

бальною шкалою, прийнятою у школі (див. дод. В, табл. В1–В5). Для 

визначення загального рівня фізичної підготовленості школярів 5–9 класів 

обчислюють середнє значення оцінок, отриманих у результаті складання 

нормативів.  

У результаті математичного моделювання було встановлено інтегральний 

показник фізичної підготовленості і здоров’я школярів, який визначається з 

урахуванням чотирьох найбільш інформативних частин: результату виконання 

вправи згинання та розгинання рук в упорі ззаду на лаві, упродовж 20 с (рівня 

розвитку силової витривалості рук); результату виконання вправи кидки й 

ловіння м’яча двома руками від стіни протягом 30 с (спритності); ІРХ; 

результату виконання вправи піднімання тулуба в сід протягом 30 с, (силової 

витривалості м’язів живота). У результаті виокремилися чотири показники, які 

дають достатньо повну інтегральну інформацію про рівень фізичної 

підготовленості і здоров’я школярів: 

 

ІФПЗ = 0,11 + 0,007Х1 + 0,006Х2 + 0,025Х3 + 0,004Х4,    

 

де  ІФПЗ – індекс фізичної підготовленості і здоров’я; 



285 
 

      Х1 – силова витривалість рук (у вправі згинання та розгинання 

рук в упорі ззаду на лаві, упродовж 20 с, рази);  

      Х2 – спритність (у вправі кидки і ловіння м’яча двома руками від 

стіни протягом 30 с, рази; 

      Х3 – індекс рухливості хребта (за формулою 3), у.о.; 

      Х4 – силова витривалість м’язів живота (у вправі піднімання 

тулуба в сід протягом 30 с, рази. 

 

Результати (кореляційного аналізу між результатами ІФПЗ 85-ти 

школярів та інтегральним показником стану здоров’я цих самих школярів 

(r=0,54)), отримані із застосуванням програмно-апаратного комплексу «Омега–

М» виробництва ТОВ «Науково-дослідна лабораторія «Dinamika 

Technologies»» (Е. Н. Чуян, 2008) дали змогу рекомендувати ІФПЗ для 

визначення рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів середнього 

шкільного віку та їх мотивування до додаткових самостійних занять і складання 

нормативів. 

Нормативи, які ми описали, дозволяють встановити еталон, виявити, до 

чого необхідно прагнути школяру для досягнення оптимального стану 

фізичного здоров’я. Високий рівень фізичної підготовленості забезпечується 

належним рівнем здоров’я, гармонійними фізичним розвитком і фізичною 

підготовленістю, стійкістю до поширених у середовищі школярів захворювань. 

  

 

ПІСЛЯМОВА 

Потреба в інтегративному фізичному вихованні зростає пропорційно до 

збільшення кількості школярів із відхиленнями у стані здоров’я. Локальність 

інформації про показники фізичного, психічного розвитку, РА та фізичної 

підготовленості, притаманної школярам СМГ різних вікових і статевих груп, 

ускладнює правильний вибір стратегії управління РА і фізичним розвитком 

учнів. Тому, незважаючи на світові тенденції активного поширення 
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інтегративної освіти, фізичне виховання учнів СМГ в ЗОШ України 

залишається сегрегативним. Фахівці зазначають позитивні ресурсні, 

гуманістичні й навчальні компоненти нововведень інтегративної моделі освіти, 

а також й висловлюють застереження про складність (часом і неможливість) 

здійснення інтегративних уроків ФК для дітей, функціональні можливості яких 

дуже різняться. Тому рекомендують окремі заняття для здорових учнів і учнів 

СМГ та, навіть, ПМГ.  

Інтегративне ФВ дітей різних медичних груп в Україні супроводжується 

низкою невирішених проблем, серед яких найактуальнішими є матеріально-

технічне (99%) і медичне (91%) забезпечення процесу. Суттєво ускладнює 

увесь процес ФВ двояке ставлення вчителів ФК до інтегративного ФВ учнів І–

ІІІ груп здоров’я і нижчий за середній (2,56±0,89 бали) рівень готовності до 

проведення інтегративних уроків ФК. Потребують удосконалення наявні 

критерії розподілу школярів до медичних груп (1,4–1,6 бали за 4-бальною 

шкалою). Значно знижують ефективність уроків фізичної культури в СМГ 

низька загальна щільність (88,7±15,2%) і моторна щільність (30,2±5,4%); менші 

від належних обсяги вправ для розвитку сили і витривалості (на 68,3% і 68,4% 

відповідно) постуральних м’язових груп, косих м’язів живота, ромбоподібних 

м’язів, вправ цілеспрямованого оздоровчо-реабілітаційного характеру та 

інтенсивність фізичних навантажень. Недоліком інтегративних уроків ФК 

слугує імовірність невисоких зростань показників фізичної підготовленості 

(59%) у фізично підготованих школярів. 

Школярі, скеровані до СМГ, суттєво (р<0,05–0,001) відрізняються від 

учнів інших медичних груп середнього шкільного віку за низкою показників: 

частіше переглядають телепередачі, рідше прогулюються пішки і займаються 

спортом, менше сплять. Серед школярів із відхиленнями у стані здоров’я 

спостерігається вища ймовірність куріння і вживання алкогольних напоїв, а 

також більш ранній початок куріння та вживання алкоголю, що підтверджує  

схильність учнів із відхиленнями у стані здоров’я до ризикованої поведінки і 

свідчить про знецінення базових екзистенційних цінностей, домінування 
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біологічних потреб, таких як потреби в стимуляції психоактивними 

речовинами. Їхнє ставлення до фізичного виховання відрізняється суттєво 

меншим (р<0,05–0,001) бажанням складати нормативи фізичної 

підготовленості й мати диференційовану оцінку з предмета «фізична культура», 

а також меншою кількістю бажаних уроків фізичної культури на тиждень. 

Окрім цього, існує велика кількість показників, за якими відмінності школярів 

СМГ не досягли статистично достовірної значущості, але їхні зміни однозначно 

свідчать про існування тенденції до погіршення ставлення до РА (різних її 

форм і засобів) зі зниженням рівня здоров’я. Ці школярі утворюють групу 

підвищеного ризику суттєвого погіршення здоров’я, тому і потребують 

підвищеної уваги батьків, педагогів, медичних працівників. 

Висока частота наявності в середовищі школярів СМГ (р<0,05) осіб зі 

слабкою нервовою системою, яка свідчить про невисокий рівень працездатності 

нервових клітин і нервової системи загалом, що, імовірно, може впливати на 

обсяг їхньої добової РА. Зі збільшенням ступеня відхилень у стані здоров’я 

спостерігали достовірне зростання кількості школярів із низьким рівнем 

самопочуття, імовірно, унаслідок зниження рівня тренованості, і тенденцію до 

зниження суб’єктивного оцінювання ступеня власної активності, що відповідає 

об’єктивним даним. 

Установлено інформативні показники фізичного розвитку, 

функціонального стану, соматичного здоров’я, психічного стану, фізичної 

підготовленості школярів середнього шкільного віку. Величини цих показників 

у школярів ОМГ можна вважати модельними, тобто такими що гарантують 

міцне здоров’я, оптимальний рівень РА, оптимальні резерви компенсації 

організму, високі рівні адаптації, фізичної підготовленості, активності та 

психоемоційного стану), тоді як відхилення комплексу цих показників потребує 

корегування обсягів та інтенсивності РА школяра, оскільки загрожує імовірним 

погіршенням стану здоров’я і скеруванням до СМГ.  

Сенситивними періодами розвитку фізичних якостей у школярів СМГ є такі: 

силової витривалості м’язів рук – 14–15 років у хлопців та 12–13 у дівчат, 
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абдомінальних м’язів – 14–15 років, спритності – 13–16 років, швидкості – 11–

12 років, гнучкості – 14–15 років. Отримані нами дані доповнюють наявні щодо 

настання і тривалості періоди максимальних і високих темпів розвитку 

фізичних якостей у житті людини. Доведено, що у школярів СМГ періоди 

пришвидшеного розвитку фізичних якостей були вужчими, темпи їхнього 

розвитку суттєво нижчими, ніж у школярів ОМГ, сенситивні періоди розвитку 

окремих (спритність, гнучкість) фізичних якостей наставали на 1–2 роки 

пізніше, ніж у їхніх однолітків з ОМГ. 

Виявлено низку відмінностей у ставленні до ФК і в структурі дозвілля 

школярів, що сформувалися під впливом участі в інтегративних уроках ФК 

різних медичних груп. Ці соціально-психологічні особливості школярів, які 

навчалися в умовах інтеграції, дають можливість стверджувати, що ця модель є 

ефективнішою, оскільки сприяє формуванню у школярів таких важливих 

якостей, як здатність до кооперації, відповідальність, чуйність, 

комунікабельність, мобільність мислення тощо. Організація інтегративного ФВ 

в ЗОШ сприяє збільшенню обсягів побутової РА у школярів (р<0,05–0,001); а в 

5 класі – достовірному (р<0,001) зростанню обсягів занять у спортивних 

секціях при суттєвому відставанні обсягів утилітарної РА, а також практично 

однакових обсягів сну і занять сидячи, що визначає вищі енерговитрати 

школярів (2276,2 ккал/хв. в ЕГ на противагу 2196,5 ккал/хв, р=0,05).  

Зміни, що відбулися в показниках фізичного розвитку під впливом 

інтегративного ФВ (19,4% на противагу 13,6%, р<0,05), свідчать про 

збільшення  функціональних резервів дихальної і нервово-м’язової систем 

школярів середнього шкільного віку та про відсутність розбіжностей у 

показниках серцево-судинної системи. За рівнем розвитку фізичних якостей в 

інтегративних умовах ФВ школярі СМГ та ПМГ не відставали від тих, які 

навчалися в сегрегативних умовах, проте серед школярів ОМГ кількість вищих 

результатів в ЕГ була суттєво меншою, ніж у КГ (3,9% на противагу 13,4%,  

р<0,05). Це підтверджує, що інтегративне ФВ є ефективнішою формою 

організації для фізичної підготовки школярів із відхиленнями у стані здоров’я, 
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тоді як для здорових школярів уроки, що проводять окремою підгрупою є 

бажанішими. Інтегративна модель ФВ сприяє суттєвому поліпшенню (15,0% на 

противагу 5,0%, р<0,01) показників психічного розвитку школярів усіх 

медичних груп. Порівняння усього комплексу показників, що відображають 

вплив різних моделей ФВ на школярів виявило вищу ефективність (у 

співвідношенні 22,3% : 18,4%, р<0,01) інтегративного ФВ від сегрегативного. 

Рівень фізичного розвитку школярів із відхиленнями у стані здоров’я не 

відставав від рівня школярів, які навчалися в сегрегативних умовах, а за 

обсягами РА високого рівня, показниками психічного стану інтегративна 

модель ФВ виявилася результативнішою для школярів СМГ, а також ПМГ. 

Доведено вищу ефективність інтегративних уроків ФК для розвитку спритності 

школярів, ніж для їхньої силової витривалості; для дівчат, ніж для хлопців; для 

школярів старших вікових груп (7–9 класів), ніж для молодших осіб середнього 

шкільного віку (4–5 класи). Тобто інтегративна модель ФВ виявляється 

ефективнішою для окремих показників і за певних умов, які необхідно 

продовжувати вивчати.  

На підставі проведених досліджень розроблено концепцію інтегративного 

ФВ учнів різних медичних груп, що ЗОШ узагальнює наявні тенденції 

реалізації інтегративного ФВ, його ідеологічні, аксіологічні та гносеологічно-

методичні засади, розкриває мету, завдання та умови реалізації цих завдань, 

містить специфічні принципи інтегративного ФВ.  

Обґрунтовано чотирикомпонентну (ціннісно-мотиваційна, когнітивна, 

діяльнісно-кондиційна та функціональна компоненти) структурно-змістовну 

модель компетентності з інтегративного ФВ випускника вишу, побудовану на 

підставі системи знань про відмінності, показників фізичного та психічного 

розвитку, фізичної підготовленості, соціо-психологічних показників школярів 

СМГ від загалу школярів; гігієнічно виправданих (і функціонально доступних) 

навантажень на уроці фізичної культури для сучасних школярів; з організації 

(управління) інтегративних (індивідуалізованих одночасних) уроків і 

позаурочних форм фізичного виховання у ЗОШ.  
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Сприяти вирішенню завдань концепції будуть обґрунтовані нами критерії 

скерування школярів І–ІІІ груп здоров’я до підгруп за умови спільних уроків 

ФК, що подано у вигляді таблиці і в текстовому форматі. Критеріями обрано 

протипоказання школярів до фізичних навантажень. Відповідно до 

протипоказань школярів варто розподіляти на чотири групи (А1, А2, Б і В), що 

дасть можливість учителям ФК добирати оптимальне фізичне навантаження, 

відповідне до можливостей і потреб школярів після захворювань, що, імовірно, 

сприятиме зростанню обсягів їхньої рухової активності, а також оздоровленню 

засобами ФВ. 

Для забезпечення виконання одного з завдань концепції ми обґрунтували 

систему поточного тестування фізичної підготовленості і здоров’я школярів 

середнього шкільного віку. Розроблена й обґрунтована нами система є 

безпечною, доступною, індивідуалізованою, економічною. Вона передбачає 

складання 9-ти тестових вправ і обчислення 3-х індексів, що охоплюють 

основні м’язові групи й діагностують основні фізичні якості. Система експрес-

оцінювання рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів передбачає 

складання 4-х вправ, результат яких найтісніше корелює з функціональним 

станом провідних систем організму. Розроблено та обґрунтовано нормативи 

фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку. 
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Додатки  

Додаток А 

Модельні показники школярів середнього шкільного віку 

 

Таблиця А1 

Антропометричні показники дівчат  

Вік, 

роки 
Показники Маса тіла, кг 

Індекс 

Кетле 

Індекс 

сутулості, у о. 

10 
M 36,41 257,18 95,43 

SD 5,79 36,63 4,22 

11 
M 37,06 255,64 96,56 

SD 6,79 44,06 4,74 

12 
M 49,91 316,31 95,54 

SD 7,12 40,80 7,44 

13 
M 50,17 314,70 94,73 

SD 9,81 58,26 4,48 

14 
M 46,73 289,13 97,67 

SD 7,42 43,22 3,61 

15 
M 52,65 322,67 95,83 

SD 5,05 28,64 3,33 

16 
M 54,29 322,88 95,08 

SD 4,27 17,94 2,43 

Таблиця А2 

Антропометричні показники хлопців  

Вік, 

роки 
Показники Маса тіла, кг 

Індекс 

Кетле 

Індекс 

сутулості, у о. 

10 
M 35,79 249,26 98,14 

SD 5,86 35,19 4,34 

11 
M 38,06 258,11 95,96 

SD 5,83 29,97 5,48 

12 
M 42,17 267,05 94,06 

SD 8,62 44,54 6,61 

13 
M 41,26 262,36 95,66 

SD 6,98 37,43 4,32 

14 
M 47,39 289,86 97,73 

SD 8,86 42,45 5,66 

15 
M 57,12 339,94 96,45 

SD 7,39 43,46 2,70 

16 
M 59,50 357,70 94,62 

SD 6,11 35,15 6,03 
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Таблиця А3 

Функціональні показники та індекси дівчат  

Вік, 

роки 

Показ- 

ники 
ЖЄЛ, мл 

Проба Штанге, Індекс 

Скібінського  

Сила кисті  

с бали сильнішої слабшої 

10 
M 1976,47 40,65 4 10,56 21,47 16,65 

SD 299,02 9,49 – 4,36 5,43 5,48 

11 
M 2229,17 38,53 3 11,16 21,42 16,56 

SD 473,34 8,17 – 3,68 4,63 5,06 

12 
M 2650,00 37,55 3 12,13 29,09 21,45 

SD 491,60 9,61 – 3,47 8,38 6,79 

13 
M 2800,00 38,91 3 14,72 28,04 22,91 

SD 497,27 11,96 – 6,82 6,03 6,91 

14 
M 2710,00 37,00 3 13,05 29,37 23,03 

SD 546,05 9,78 – 6,31 5,13 4,43 

15 
M 3108,70 32,59 3 13,54 33,17 24,91 

SD 331,54 12,45 – 5,62 6,59 7,19 

16 
M 3200,00 34,43 3 13,33 30,57 24,71 

SD 360,56 12,30 – 5,62 5,53 5,85 

 

 

Таблиця А4 

Функціональні показники та індекси хлопців  

Вік, 

роки 

Показ 

ники 
ЖЄЛ, мл 

Проба Штанге, Індекс 

Скібінського 

Сила кисті 

с бали сильнішої слабшої 

10 
M 2494,74 42,95 3 15,14 27,37 23,32 

SD 389,41 5,14 – 3,84 2,75 3,64 

11 
M 2680,5 42,32 3 15,97 27,97 23,28 

SD 518,69 7,34 – 4,87 3,51 3,81 

12 
M 2920,69 40,28 3 16,81 31,62 26,79 

SD 682,11 9,48 – 6,86 6,48 6,21 

13 
M 2813,95 40,98 4 17,03 29,26 26,37 

SD 506,43 6,91 – 5,14 5,47 5,60 

14 
M 3151,61 40,19 3 18,38 34,61 29,13 

SD 644,40 9,84 – 7,32 7,06 6,97 

15 
M 3628,00 35,44 3 18,05 41,32 36,16 

SD 361,16 11,51 – 7,24 7,27 7,32 

16 
M 3358,33 39,75 3 14,42 46,75 40,17 

SD 524,77 12,84 – 6,84 4,99 3,93 
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Таблиця А5 

Індекси соматичного здоров’я дівчат 

Вік, 

роки 

Показ –

ники Індекс Робінсона Життєвий індекс Силовий індекс 

Модифікований 

індекс Руфф’є, 

Соматичне здоров’я  

у. о. рів у. о. рів у. о. рів у. о. бали бали рівень 

10 
M 78,06 с 54,93 с 59,45 в 8,56 4 12,65 вс 

SD 11,10 – 8,37 – 15,09 – 2,00 – 2,23 – 

11 
M 80,26 с 61,58 вс 59,04 в 8,86 4 12,28 вс 

SD 8,80 – 14,83 – 14,82 – 2,34 – 2,02 – 

12 
M 78,35 с 53,19 с 58,22 в 8,90 4 12,36 вс 

SD 9,63 – 7,11 – 13,80 – 2,27 – 2,36 – 

13 
M 77,99 с 56,31 с 56,36 в 7,97 4 12,48 вс 

SD 13,53 – 6,09 – 8,96 – 2,30 – 2,06 – 

14 
M 78,17 с 58,06 с 62,98 в 9,47 3 11,47 вс 

SD 9,45 – 7,76 – 6,79 – 2,46 – 2,00 – 

15 
M 74,01 вс 59,35 с 63,39 в 5,41 4 14,13 в 

SD 6,86 – 6,94 – 13,36 – 2,02 – 1,87 – 

16 
M 78,79 с 59,26 с 56,19 в 4,40 4 13,43 в 

SD 7,18 – 8,04 – 8,39 – 1,89 – 2,15 – 
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Таблиця А6 

Індекси соматичного здоров’я хлопців 

Вік, 

роки 

Показ- 

ники 
Індекс Робінсона Життєвий індекс Силовий індекс Соматичне здоров’я 

Модифікований 

індекс Руфф’є, 

у. о. рів у. о. рів у. о. рів бали рів у. о. бали 

10 
M 72,18 вс 70,61 в 78,40 в 12,05 вс 10,27 4 

SD 10,80  10,91  14,40  2,22 – 2,57  

11 
M 71,44 вс 70,84 вс 74,47 в 11,72 вс 10,60 3 

SD 10,29  11,44  10,30  2,16 – 2,45  

12 
M 70,11 вс 69,91 вс 75,57 в 12,86 вс 8,91 4 

SD 10,62  12,85  10,42  2,57 – 2,88  

13 
M 69,12 в 68,88 вс 71,49 в 11,88 вс 9,41 3 

SD 7,82  10,66  10,58  1,99 – 2,82  

14 
M 69,85 в 67,38 вс 73,68 в 11,55 вс 8,05 3 

SD 10,13  12,45  10,20  2,06 – 2,97  

15 
M 73,51 вс 64,52 с 72,21 в 12,28 вс 6,06 4 

SD 10,07  10,53  8,25  2,07 – 2,50  

16 
M 71,37 вс 59,00 с 78,90 в 12,08 вс 5,67 4 

SD 9,40  9,67  7,76  2,75 – 3,03  
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Таблиця А7 

Показники фізичної підготовленості дівчат  
В
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10 M 21,22 25,94 220,09 5,78 20,06 0,57 

 SD 3,75 6,81 45,46 1,62 5,53 – 

11 M 21,03 25,39 218,20 5,79 19,44 0,56 

 SD 4,47 5,48 42,62 1,81 5,46 – 

12 M 16,32 27,91 214,17 4,12 21,45 0,54 

 SD 7,83 6,47 46,99 0,99 8,33 – 

13 M 21,09 32,26 217,77 4,12 22,96 0,57 

 SD 7,65 5,45 46,62 1,42 6,34 – 

14 M 21,17 32,73 218,68 4,43 20,73 0,57 

 SD 6,57 7,15 37,56 1,12 5,74 – 

15 M 25,30 30,17 216,44 3,85 12,35 0,51 

 SD 4,60 5,16 50,11 1,10 7,43 – 

16 M 27,14 29,29 226,72 3,85 11,00 0,49 

 SD 5,30 3,15 40,92 0,71 4,62 – 
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Таблиця А8 

Показники фізичної підготовленості хлопців 
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10 M 20,63 27,21 182,08 4,73 19,89 0,55 

 SD 5,02 6,06 53,49 1,89 4,90 – 

11 M 20,89 28,03 192,88 4,64 21,78 0,56 

 SD 5,90 5,88 50,07 1,45 5,81 – 

12 M 20,69 32,52 201,37 4,38 21,48 0,57 

 SD 6,15 7,11 47,89 1,27 6,28 – 

13 M 22,19 32,28 195,59 4,29 19,88 0,56 

 SD 7,26 8,97 55,56 1,65 7,23 – 

14 M 25,61 35,26 180,92 3,45 18,61 0,55 

 SD 5,02 5,46 53,94 1,49 6,29 – 

15 M 26,56 30,80 215,17 3,46 13,64 0,50 

 SD 4,79 4,70 40,35 0,82 4,95 – 

16 M 28,45 27,18 235,37 3,68 12,09*п 0,48 

 SD 3,91 2,23 12,45 0,59 5,22 – 
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Таблиця А9 

Психічні показники дівчат   

 

 

 

 

 

 

Вік, роки 

 

Теппінг-тест Тривожність  САН  

1 2 3 4 5 6 ситуативна особистісна самопочуття активність 

10 
42,50 37,63 33,63 27,50 27,75 30,25 30,00 53,57 60,75 51,38 

13,15 11,51 11,65 11,07 8,89 10,17 2,08 8,42 8,10 7,09 

11 
37,41 32,00 26,82 26,50 27,05 27,50 28,65 50,15 55,52 46,87 

20,03 12,14 7,01 8,09 8,09 6,61 6,20 12,62 14,56 16,18 

12 
29,50 25,83 25,00 29,83 30,50 28,67 27,17 40,00 33,20 40,00 

1,76 3,71 7,01 7,11 13,35 10,71 8,61 15,54 19,27 18,83 

13 
46,71 38,29 31,14 27,57 28,71 36,00 28,89 37,22 45,75 42,88 

22,27 13,43 9,99 10,08 10,39 12,01 7,36 16,29 19,18 17,61 

14 
28,43 27,93 23,86 21,93 23,43 22,79 24,00 48,44 46,20 40,80 

9,05 9,08 6,88 7,69 12,07 6,19 4,69 12,84 15,56 14,60 

15 
30,60 24,13 25,53 25,67 23,93 24,73 29,57 50,93 48,82 46,09 

12,15 8,85 9,00 10,46 8,49 10,93 7,42 12,74 14,65 16,30 

16 
25,75 21,50 23,00 19,75 22,00 22,75 24,33 50,67 57,50 58,50 

15,39 10,28 6,68 6,18 11,58 10,87 7,77 4,51 3,54 2,12 
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... 

. 

Таблиця А10 

Психічні показники хлопців 

Вік, роки 

 

Теппінг-тест Тривожність  САН  

1 2 3 4 5 6 ситуативна особистісна самопочуття активність 

10 
35,71 25,14 27,00 31,43 28,00 26,14 29,14 45,57 58,13 49,88 

15,27 6,59 3,42 5,16 8,08 5,58 8,86 5,35 17,02 18,00 

11 
28,14 26,36 23,14 22,29 22,93 24,08 28,08 49,54 55,86 43,64 

7,76 4,96 5,55 5,66 7,30 5,20 5,47 6,13 6,74 10,97 

12 
35,91 29,55 27,18 24,64 27,00 24,27 28,27 43,18 48,89 48,78 

18,17 5,54 5,96 3,07 6,15 6,69 9,41 12,26 18,27 17,39 

13 
33,35 31,41 30,65 34,00 29,24 31,24 29,45 46,35 50,58 49,58 

9,76 11,15 10,55 14,20 7,60 9,93 7,96 13,78 15,93 10,11 

14 
41,36 37,55 30,91 32,64 34,27 32,18 23,33 49,89 49,22 43,78 

12,18 17,35 9,09 8,19 18,59 8,86 7,95 7,94 21,38 17,81 

15 
43,10 47,10 29,10 38,20 41,00 40,40 26,83 40,83 45,60 40,20 

22,87 29,46 6,57 27,15 21,00 35,65 7,63 18,67 19,98 22,52 

16 
37,88 25,75 27,25 26,75 26,25 27,50 30,13 50,63 57,00 45,33 

15,44 10,17 9,69 10,19 10,26 12,28 3,36 6,16 4,15 10,23 
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Додаток Б 

Таблиця Б1 

Спеціальні фізичні вправи та протипоказання,  

які потрібно враховувати в умовах спільних уроків фізичної культури дітей І–ІІІ груп здоров’я  

Системи Захворювання Спеціальні вправи Протипоказання Примітка 

Захворю-

вання 

серцево-

судинної 

системи 

ВСД по 

гіпотоніч-

ному типу 

 по 

гіпотонічному 

типу судинної 

реакції на 

фізичне 

навантаження 

Вправи, які сприяють 

підвищенню загального тонусу 

і тонусу судин; вправи зі 

статичним та динамічним 

м’язовим зусиллям, невеликим 

обтяженням (гантелі); вправи з 

опором; ігрові вправи, 

підскоки. 

– – 

при 

спастичному 

типі судинної 

реакції на 

фізичне 

навантаження 

Дихальні вправи, вправи на 

розслаблення, на координацію 

рухів, на рівновагу 

Вправи з довгим 

статичним зусиллям 

– 

при гіпертонічному типі Дихальні вправи, вправи на 

розслаблення, на координацію 

рухів, на рівновагу, вправи на 

розслаблення 

Уникати вправ з великою 

амплітудою голови та 

тулуба, різкого виконання 

рухів, вправ з довгим 

статичним зусиллям, 

Вправ на затримку 

дихання, швидкісно-

силові вправи 

Інтенсивність 

навантаження - 

середня 

Ураження клапанів серця ЗРВ відповідно до рухових 

навичок дитини, статичні та 

динамічні дихальні вправи 

– Принцип розсіяного 

навантаження, 

охоплюють усі м’язові 

групи 

Вроджені вади серця ЗРВ, дихальні вправи, вправи – Підбір вправ 
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на розслаблення індивідуальний, 

залежно від вади, 

прикладні вправи 

відповідно до рухових 

вмінь дитини 

Варикозне розширення вен, тромбофлебіт Дихальні вправи (акцент на 

діафрагмальне дихання), ЗРВ, 

вправи на розслаблення м’язів 

ніг 

Тривале статичне 

навантаження для м’язів 

ніг 

Більшість ЗРВ з 

вихідного положення 

лежачи, ноги 

припідняті  

 Ураження м’яза серця ЗРВ, дихальні вправи, вправи 

на розслаблення 

Форсоване дихання Принцип розсіяного 

навантаження, 

охоплюють усі м’язові 

групи, акцент на 

вправи аеробного 

характеру 

 Ревматизм ЗРВ, дихальні вправи, 

підтримання (збільшення) 

амплітуди рухів в уражених 

суглобах, вправи на розслаблення, 

вправи для нормалізації постави 

Уникати різких рухів в 

уражених суглобах 

Принцип розсіяного 

навантаження, 

охоплюють усі м’язові 

групи, акцент на 

вправи аеробного 

характеру,  прикладні 

вправи відповідно до 

рухових вмінь дитини 

Дихальна 

система 

Захворювання з 

БОС  

бронхіальна астма, 

обструктивний 

бронхіт, 

рецидивуючий 

бронхіт 

Дихальні вправи на затримку 

дихання та подовжений видих, 

вправи на розслаблення та  

Розтягування допоміжних 

дихальних м’язів, на рухливість 

(мобільність) грудної клітки та 

хребта 

Уникати 

гіпервентиляції та 

глибокого вдиху 

Такий самий підхід і 

для дітей з реакцією 

бронхів на фізичне 

навантаження 

Захворювання без 

БОС  

пневмонії, плеврити, 

часті ендобронхіти, 

часті ГРВІ, 

Дихальні вправи з акцентом на 

вдих, вправи на розслаблення та 

розтягування допоміжних 

– – 
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муковісцидоз, 

туберкульоз легень 

дихальних м’язів, на рухливість 

(мобільність) грудної клітки та 

хребта 

Захворю-

вання 

ЛОР 

органів 

Хронічний отит Дихальні вправи, вправи на 

рівновагу та координацію рухів 

Уникати різких 

поворотів, обертання, 

перевороти тощо 

– 

Хронічний тонзиліт Дихальні вправи на нормалізацію 

носового дихання, розслаблення 

та розтягування допоміжних 

дихальних м’язів  

– – 

Захворю-

вання 

ОРА 

Ураження суглобів Вправи для збільшення амплітуди 

рухів, вправи на розтягування та 

розслаблення м’язів з підвищеним 

тонусом (спастичних м’язових 

груп) на укріплення м’язів з 

пониженим тонусом (атонічних 

м’язових груп), ЗРВ, вправи для 

нормалізації постави 

Уникати різких рухів в 

уражених суглобах  

При вправах на 

розтягування 

допускається лише 

легкий тупий 

(тягнучий) біль, не 

допускати до гострого 

болю 

Порушення 

постави 

Асиметрична 

(сколіотична) 

ЗРВ, симетричні вправи, дихальні 

вправи 

– – 

Кругла спина (кіфоз)  Укріплення ромбовидних м’язів, 

м’язів грудного відділу хребта, 

укріплення м’язів черевного пресу 

і чотириголового м’яза стегна, 

розтяг та розслаблення грудних 

м’язів, м’язів шиї та м’язів задньої 

поверхні стегна, дихальні вправи 

– – 

  Кругловвігнута 

спина 

Укріплення ромбоподібних м’язів, 

м’язів грудного відділу хребта, 

укріплення м’язів черевного преса і 

м’язів задньої поверхні стегна, 

розтягування та розслаблення 

м’язів поперекового відділу хребта, 

– При виконанні вправ для 

укріплення м’язів 

грудного відділу хребта 

слідкувати за тим, щоб 

не напружувалися м’язи 

поперекового відділу 



341 
 

чотириголового м’яза стегна, 

грудних м'язів, м’язів шиї, дихальні 

вправи 

хребта 

Плоска спина Укріплення трапецієподібного та 

ромбоподібного м’язів, на 

рухливість (мобільність) грудної 

клітки та хребта, дихальні вправи 

– – 

Плосковігнута Укріплення трапецієвидного та 

ромбовидного м’язів та м’язів 

черевного преса, на рухливість 

(мобільність) грудної клітки та 

хребта, вправи на розтяг та 

розслаблення  м’язів поперекового 

відділу хребта, дихальні вправи 

– При виконанні вправ для 

укріплення м’язів 

грудного відділу хребта 

слідкувати за тим, щоб 

не напружувалися м’язи 

поперекового відділу 

хребта 

Сколіоз ЗРВ, дихальні вправи, вправи на 

розтягування та розслаблення 

спазмованих м’язових груп і 

укріплення атонічних м’язових 

груп, м’язів черевного преса 

Стрибки, 

акробатичні вправи 

(ІІ–ІV ступеня) 

Асиметричні, деторсійні, 

корегувальні вправи 

добирають 

індивідуально, залежно 

від форми та ступеня 

сколіозу. 

Вправи у вихідному 

положенні з 

максимальним 

розвантаженням хребта 

Плоскостопість Вправи для великогомілкових 

м'язів, згиначів пальців із 

поступово зростаючим 

навантаженням, опором, 

навантаженням на стопи 

– – 

Захворю-

вання 

КШТ 

Гастрити, 

гастродуоденіти 

зі збереженою 

чи  підвищеною 

секреторною 

функцією 

Вправи на великі та середні м’язові 

групи, велика кількість повторень, 

махові рухи, вправи на приладах, 

Діафрагмальне дихання, вправи на 

Вправи для м’язів 

черевного  преса при 

больовому синдромі 

заборонені 

– 
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розслаблення  

з пониженою 

секреторною 

функцією 

ЗРВ з малою кількістю повторень. 

Вправи для м’язів черевного преса, 

дихальні  вправи статичні і 

динамічні, вправи аеробного 

характеру 

  

 Хронічні ентерити, 

коліти 

спастичного 

типу 

ЗРВ, дихальні вправи, вправи на 

розслаблення 

Вправи на натужування  

(статичні силові) 

Вправи у в.п. – лежачи 

на спині із зігнутими 

колінами, упор сидячи 

на колінах, на боці. 

атонічного типу Часті зміни вихідного положення, 

вправи для преса і такі, які 

викликають струшування 

кишківника, сприяють 

підвищенню тонусу і 

перистальтики кишківника, ЗРВ, 

дихальні вправи (акцент на 

діафрагмальне дихання) 

– – 

Хвороби 

печінки 

та 

жовчних 

шляхів 

ДЖВШ  Вправи для м’язів черевного пресу 

без підвищення 

внутрішньочеревного тиску, 

дихальні вправи, вправи на розтяг 

та розслаблення  

– Ці вправи 

поєднуються із ЗРВ та 

рухливими іграми. 

Для дренажу жовчі 

вихідне положення -  

лежачи на лівому боці, 

на чотирьох 

Хронічний гепатит ЗРВ, дихальні вправи статичні та 

динамічні, вправи для преса та 

дренажу жовчі 

  

Захворю-

вання 

нервової 

системи 

Залишкові явища і наслідки ЧМТ Вправи на рівновагу, координацію 

рухів, дихальні вправи, на 

відновлення правильного 

стереотипу ходьби 

Вправи, що пов’язані з 

різкими рухами 

(стрибки, гра у футбол, 

волейбол, баскетбол 

тощо) 

Все індивідуально, 

залежно від ступеня та 

характеру ураження 
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Паралічі, парези Вправи на рівновагу, координацію 

рухів, дихальні вправи, на 

відновлення правильного 

стереотипу ходьби 

– Все індивідуально, 

залежно від ступеня та 

характеру ураження 

ПМД  Дихальні вправи, вправи на 

розтягування та розслаблення 

Уникати 

перенавантаження!!! 

Всі вправи 

виконуються до появи 

втоми!!!, загальне 

навантаження не 

повинно викликати 

відчуття втоми 

Епілепсія ЗРВ, вправи з предметами, 

малорухливі ігри, настільний 

теніс, ходьба на лижах 

Вправи з палицею, на 

приладах, акробатичні 

вправи, плавання, 

змагальна діяльність  

Лижі лише під 

наглядом дорослих 

Захворю-

вання 

сечовиділ

ь-ної 

системи 

Дизметаболічна нефропатія, пієлонефрит, 

гломерулнефрит 

Дихальні вправи, вправи на 

розслаблення, вправи для органів 

малого таза, розвитку та 

вдосконалення рухових якостей, 

рухливі ігри  

 

 

– Уникати 

переохолодження 

 Енурез Вправи для укріплення привідних 

м’язів стегна, сідниць, черевного 

преса, дихальні вправи 

– – 

Гінеколог

ія 

Аменорея Вправи для м’язів органів малого 

таза, дихальні вправи, вправи 

аеробного характеру 

– – 

Аномалії положення 

матки 

гіперантефлексії 

(надмірний 

загин матки 

вперед) 

– –  

ретродевація 

(загин матки 

– –  
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назад) 

Ендо-

кринні 

захворю-

вання  

Гіперетиреози ЗРВ, дихальні вправи, вправи для 

корекції постави 

– Добір вправ 

індивідуальний, 

залежно від порушень 

м’язового тонусу та 

фізичного розвитку 

дитини 

Цукровий діабет ЗРВ, дихальні вправи, рухливі 

ігри середньої інтенсивності 

Не доцільні вправи 

високої інтенсивності 

Заняття проводяться 

не раніше, ніж через 

годину після ін’єкції 

інсуліну і легкого 

сніданку. 

Якщо під час чи після 

занять виникає 

відчуття голоду, 

слабкості, тремтіння 

рук, необхідно з’їсти 

1–2 грудки цукру і 

припинити заняття. 

Відновити заняття 

можна на наступний 

день, після зникнення 

гіпоглікемії, але 

зменшити 

навантаження 

Ожиріння Циклічні види: ходьба, теренкур, 

плавання, вправи на тренажерах 

Стрибки (при ІІІ-ІV 

ступені) 

Дозований біг при І-ІІ 

ступені, дальше його 

доцільно замінити 

ходьбою, щоб 

зменшити надмірне 

навантаження на 

суглоби 

Аліментарна дистрофія  ЗРВ, дихальні вправи, рухливі Уникати – 
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ігри  перенавантаження 

Після-

операційн

і стани 

після 

Торокальний  розтин ЗРВ, дихальні вправи, рухливі 

ігри, вправи аеробного характеру, 

вправи для корекції постави 

Форсоване дихання Добір вправ 

індивідуальний, 

залежно від порушень 

Абдомінальний розтин ЗРВ, статичні та динамічні 

дихальні вправи, рухливі ігри, 

вправи для корекції постави 

Стрибки, вправи для 

преса з підвищенням 

внутрішньочеревного 

тиску 

Добір вправ 

індивідуальний, 

залежно від порушень 

Периферичний розтин Вправи на відновлення амплітуди 

руху в уражених суглобах, 

дихальні вправи, вправи для 

корекції постави 

– Добір вправ 

індивідуальний, 

залежно від порушень 

Вади зору Міопія (середня та висока ступінь) Вправи для м’язів ока 

(циліарного, зовнішніх м’язів ока), 

ігри з м’ячем вправи для корекції 

постави, циклічні вправи, вправи 

на розслаблення 

Циклічні вправи 

високої інтенсивності, 

вправи на гімнастичних 

приладах, стрибки зі 

скакалкою, акробатичні 

вправи 

Циклічні вправи при 

середньому ступені – 

помірної 

інтенсивності; при 

високому – низької 

інтенсивності, часте 

моргання 

Астигматизм Вправи на центральну фіксацію, 

при цьому рухи очима виконувати 

лише по тих лініях, по яких 

виникають проблеми їх бачення, 

Вправи для м’язів ока 

(циліарного, зовнішніх м’язів ока), 

ігри з м’ячем, вправи на 

розслаблення, вправи для корекції 

постави, циклічні вправи 

При високому ступені 

циклічні вправи високої 

інтенсивності, вправи 

на гімнастичних 

приладах, стрибки зі 

скакалкою, акробатичні 

вправи 

Часте моргання 

 

Глаукома Дихальні вправи, вправи на 

розслаблення, на координацію 

рухів, на рівновагу 

Уникати вправ із 

великою амплітудою 

голови та тулуба, 

різкого виконання 

рухів, вправ із довгим 

– 
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статичним зусиллям, 

вправ на затримку 

дихання 

 

Примітки: 

1. У табл. застосовано такі умовні скорочення:  ВСД – вегетосудинна дистонія (дисфункція); ДЖВШ – дискінезія жовчовідних шляхів; ЧМТ – 

черепно-мозкова травма; ОРА –  опорно-руховий апарат; КШТ – кишково-шлунковий тракт; БОС – бронхообстуктивний синдром; ЛОР органи – 

вухо, горло, ніс;  ПМД – м’язова дистрофія, яка прогресує; ЗРВ – загальнорозвивальні вправи. 

2. Навантаження  (обсяг та інтенсивність) дозується відповідно до особливостей захворювання та функціональних можливостей дитини. 
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Додаток В 

Нормативи фізичної підготовленості для школярів середнього шкільного віку 

Таблиця В1 

Нормативи фізичної підготовленості для школярів 5 класу 

Оцінка
, 

бали 
Стать 

10 згинань та 
розгинань рук 

в упорі від 
попе-речини, с 

Згинання та 
розгинання  рук 
в упорі ззаду, 

за 20 с, 
кількість 

Середній 
результат 

піднімання тулуба 
лежачи на пр./лів. 

боці, кількість 

Гармоній-
ність 

розвитку  
косих м’язів 

Присідання-
вставання на 
двох ногах,  

впродовж 30 с, 
кількість 

КПСВ. 

Розведення рук з 
гантелями (5 кл. 
– 3 кг, 8,9 кл. – 5 

кг) у нахилі, 
кількість 

Стрибок у 
довжину з 

місця, кількість 
стоп школяра 

Кидки й ловіння 
м’яча двома 

руками від стіни 
протягом 30 с, 

кількість 

Середній 
результат 

нахилу 
вправо 

(вліво), мм 

Індекс 
рухливос-
ті хребта 

Піднімання 
тулуба в  сід, 

упродовж 
30 с, кількість 

12 
хл. 6,0 26 25 48 30 16 27 9 30 218 4,5 24 

дів. 6,3 24 23 45 28 14 23 9 30 243 5,0 24 

11 
хл. 6,3 25 24 43 29 15 26 8,5 29 208 4,3 23 

дів. 6,7 22 22 43 27 13 22 8,5 29 233 4,8 23 

10 
хл. 6,6 24 23 40 28 14 25 8 28 198 4,1 22 

дів. 7,0 21 21 40 26 12 21 8 28 223 4,6 22 

9 
хл. 6,9 23 22 38 27 13 24 7,5 27 188 3,9 21 

дів. 7,4 20 20 38 25 11 20 7,5 27 213 4,4 21 

8 
хл. 7,2 22 21 35 26 12 23 7 26 178 3,7 20 

дів. 7,7 19 19 35 24 10 19 7 26 203 4,2 20 

7 
хл. 7,5 21 20 33 25 11 22 6,5 25 168 3,5 19 

дів. 8,1 18 18 33 23 9 18 6,5 25 193 4,0 19 

6 
хл. 7,8 20 19 30 24 10 21 6 24 158 3,3 18 

дів. 8,4 17 17 30 22 8 17 6 24 183 3,8 18 

5 
хл. 8,1 19 18 28 23 9 20 5,5 23 148 3,1 17 

дів. 8,8 16 16 28 21 7 16 5,5 23 173 3,6 17 

4 
хл. 8,4 18 17 28 22 8 19 5 22 138 2,9 16 

дів. 9,1 15 15 25 20 6 15 5 22 163 3,4 16 

3 
хл. 8,7 17 16 25 21 7 18 4 21 128 2,7 15 

дів. 9,5 14 14 23 19 5 14 4 21 153 3,2 15 

2 
хл. 9,0 16 15 23 20 6 17 4 20 118 2,5 14 

дів. 9,8 13 13 20 18 4 13 4 20 143 3,0 14 

1 
хл. 9,3 15 14 20 19 5 16 4 19 108 2,3 13 

дів. 10,2 12 12 18 17 3 12 4 19 133 2,8 13 
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Таблиця В2 

Нормативи фізичної підготовленості для школярів 6 класу 

Оцінка, 
бали 

Стать 

10 згинань 
та розгинань 
рук в упорі 
від попе-
речини, с 

Згинання та 
розгинання  
рук в упорі 
ззаду, за 20 
с, кількість 

Середній 
результат 

піднімання тулуба 
лежачи на пр./лів. 

боці, кількість 

Гармоній-
ність 

розвитку  
косих м’язів 

Присідання-
вставання на 
двох ногах,  

впродовж 30 с, 
кількість 

КПСВ. 

Розведення рук 
з гантелями 
(5 кл. – 3 кг, 

8,9 кл. – 5 кг) у 
нахилі, кількість 

Стрибок у 
довжину з 

місця, кількість 
стоп школяра 

Кидки й ловіння 
м’яча двома 

руками від стіни 
протягом 30 с, 

кількість 

Середній 
результат 

нахилу 
вправо 

(вліво), мм 

Індекс 
рухлив

ос-ті 
хребта 

Піднімання 
тулуба в  

сід, 
упродовж 

30 с, 
кількість 

12 
хл. 6,0 26 25 48 30 16 27 9 30 218 4,5 24 

дів. 6,3 24 23 45 28 14 23 9 30 243 5,0 24 

11 
хл. 6,3 25 24 43 29 15 26 8,5 29 208 4,3 23 

дів. 6,7 22 22 43 27 13 22 8,5 29 233 4,8 23 

10 
хл. 6,6 24 23 40 28 14 25 8 28 198 4,1 22 

дів. 7,0 21 21 40 26 12 21 8 28 223 4,6 22 

9 
хл. 6,9 23 22 38 27 13 24 7,5 27 188 3,9 21 

дів. 7,4 20 20 38 25 11 20 7,5 27 213 4,4 21 

8 
хл. 7,2 22 21 35 26 12 23 7 26 178 3,7 20 

дів. 7,7 19 19 35 24 10 19 7 26 203 4,2 20 

7 
хл. 7,5 21 20 33 25 11 22 6,5 25 168 3,5 19 

дів. 8,1 18 18 33 23 9 18 6,5 25 193 4,0 19 

6 
хл. 7,8 20 19 30 24 10 21 6 24 158 3,3 18 

дів. 8,4 17 17 30 22 8 17 6 24 183 3,8 18 

5 
хл. 8,1 19 18 28 23 9 20 5,5 23 148 3,1 17 

дів. 8,8 16 16 28 21 7 16 5,5 23 173 3,6 17 

4 
хл. 8,4 18 17 28 22 8 19 5 22 138 2,9 16 

дів. 9,1 15 15 25 20 6 15 5 22 163 3,4 16 

3 
хл. 8,7 17 16 25 21 7 18 4 21 128 2,7 15 

дів. 9,5 14 14 23 19 5 14 4 21 153 3,2 15 

2 
хл. 9,0 16 15 23 20 6 17 4 20 118 2,5 14 

дів. 9,8 13 13 20 18 4 13 4 20 143 3,0 14 

1 
хл. 9,3 15 14 20 19 5 16 4 19 108 2,3 13 

дів. 10,2 12 12 18 17 3 12 4 19 133 2,8 13 
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Таблиця В3 

Нормативи фізичної підготовленості для школярів 7 класу 

Оцінка, 
бали 

Стать 

10 згинань та 
розгинань рук 

в упорі від 
попе-речини, 

с 

Згинання та 
розгинання  
рук в упорі 
ззаду, за 20 
с, кількість 

Середній 
результат 

піднімання тулуба 
лежачи на пр./лів. 

боці, кількість 

Гармоній-
ність розвитку  
косих м’язів 

Присідання-
вставання на 
двох ногах,  
впродовж 

30 с, 
кількість 

КПСВ. 

Розведення рук з 
гантелями (5 кл. 
– 3 кг, 8,9 кл. – 5 

кг) у нахилі, 
кількість 

Стрибок у 
довжину з 

місця, 
кількість стоп 

школяра 

Кидки й 
ловіння м’яча 
двома руками 

від стіни 
протягом 30 с, 

кількість 

Середній 
результат 

нахилу 
вправо 

(вліво), мм 

Індекс 
рухливос-ті 

хребта 

Піднімання 
тулуба в  

сід, 
упродовж 

30 с, 
кількість 

12 
хл. 6,0 29 25 48 30 16 29 9 30 218 4,5 24 

дів. 6,3 27 23 45 28 14 25 9 30 243 5,0 24 

11 
хл. 6,3 28 24 43 29 15 28 8,5 29 208 4,3 23 

дів. 6,7 26 22 43 27 13 24 8,5 29 233 4,8 23 

10 
хл. 6,6 27 23 40 28 14 27 8 28 198 4,1 22 

дів. 7,0 25 21 40 26 12 23 8 28 223 4,6 22 

9 
хл. 6,9 26 22 38 27 13 26 7,5 27 188 3,9 21 

дів. 7,4 24 20 38 25 11 22 7,5 27 213 4,4 21 

8 
хл. 7,2 25 21 35 26 12 25 7 26 178 3,7 20 

дів. 7,7 23 19 35 24 10 21 7 26 203 4,2 20 

7 
хл. 7,5 24 20 33 25 11 24 6,5 25 168 3,5 19 

дів. 8,1 22 18 33 23 9 20 6,5 25 193 4,0 19 

6 
хл. 7,8 23 19 30 24 10 23 6 24 158 3,3 18 

дів. 8,4 21 17 30 22 8 19 6 24 183 3,8 18 

5 
хл. 8,1 22 18 28 23 9 22 5,5 23 148 3,1 17 

дів. 8,8 20 16 28 21 7 18 5,5 23 173 3,6 17 

4 
хл. 8,4 21 17 28 22 8 21 5 22 138 2,9 16 

дів. 9,1 19 15 25 20 6 17 5 22 163 3,4 16 

3 
хл. 8,7 20 16 25 21 7 20 4 21 128 2,7 15 

дів. 9,5 18 14 23 19 5 16 4 21 153 3,2 15 

2 
хл. 9,0 19 15 23 20 6 19 4 20 118 2,5 14 

дів. 9,8 17 13 20 18 4 15 4 20 143 3,0 14 

1 
хл. 9,3 18 14 20 19 5 18 4 19 108 2,3 13 

дів. 10,2 16 12 18 17 3 14 4 19 133 2,8 13 
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Таблиця В4 

Нормативи фізичної підготовленості для школярів 8 класу 

Оцінка, 
бали 

Стать 

10 згинань та 
розгинань рук 

в упорі від 
попе-речини, 

с 

Згинання та 
розгинання  
рук в упорі 
ззаду, за 20 
с, кількість 

Середній 
результат 

піднімання тулуба 
лежачи на пр./лів. 

боці, кількість 

Гармоній-
ність 

розвитку  
косих м’язів 

Присідання-
вставання на 
двох ногах,  
впродовж 

30 с, 
кількість 

КПСВ. 

Розведення рук з 
гантелями (5 кл. 
– 3 кг, 8,9 кл. – 5 

кг) у нахилі, 
кількість 

Стрибок у 
довжину з 

місця, кількість 
стоп школяра 

Кидки й 
ловіння м’яча 
двома руками 

від стіни 
протягом 30 
с, кількість 

Середній 
результат 

нахилу 
вправо 

(вліво), мм 

Індекс 
рухливос-ті 

хребта 

Піднімання 
тулуба в  сід, 

упродовж 
30 с, кількість 

12 
хл. 8,2 29 25 40 30 16 35 9 40 218 4,5 24 

дів. 8,4 27 23 38 28 14 29 9 30 243 5,0 24 

11 
хл. 8,3 28 24 38 29 15 34 8,5 39 208 4,3 23 

дів. 8,6 26 22 35 27 13 28 8,5 29 233 4,8 23 

10 
хл. 8,5 27 23 35 28 14 33 8 38 198 4,1 22 

дів. 8,8 25 21 33 26 12 27 8 28 223 4,6 22 

9 
хл. 8,6 26 22 33 27 13 32 7,5 37 188 3,9 21 

дів. 9,0 24 20 30 25 11 26 7,5 27 213 4,4 21 

8 
хл. 8,8 25 21 30 26 12 31 7 36 178 3,7 20 

дів. 9,2 23 19 28 24 10 25 7 26 203 4,2 20 

7 
хл. 8,9 24 20 28 25 11 30 6,5 35 168 3,5 19 

дів. 9,4 22 18 25 23 9 24 6,5 25 193 4,0 19 

6 
хл. 9,1 23 19 25 24 10 29 6 34 158 3,3 18 

дів. 9,8 21 17 23 22 8 23 6 24 183 3,8 18 

5 
хл. 9,2 22 18 23 23 9 28 5,5 33 148 3,1 17 

дів. 10,0 20 16 20 21 7 22 5,5 23 173 3,6 17 

4 
хл. 9,4 21 17 20 22 8 27 5 32 138 2,9 16 

дів. 10,2 19 15 18 20 6 21 5 22 163 3,4 16 

3 
хл. 9,5 20 16 18 21 7 26 4 31 128 2,7 15 

дів. 10,4 18 14 15 19 5 20 4 21 153 3,2 15 

2 
хл. 9,7 19 15 15 20 6 25 4 30 118 2,5 14 

дів. 10,6 17 13 13 18 4 19 4 20 143 3,0 14 

1 
хл. 9,8 18 14 13 19 5 24 4 29 108 2,3 13 

дів. 10,8 16 12 10 17 3 18 4 19 133 2,8 13 
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Таблиця В5 

Нормативи фізичної підготовленості для школярів 9 класу 

Оцінка, 
бали 

Стать 

10 згинань 
та розгинань 
рук в упорі 
від попе-
речини, с 

Згинання та 
розгинання  
рук в упорі 
ззаду, за 20 
с, кількість 

Середній 
результат 
піднімання 

тулуба лежачи 
на пр./лів. боці, 

кількість 

Гармоній-
ність 

розвитку  
косих м’язів 

Присідання-
вставання на 
двох ногах,  

впродовж 30 с, 
кількість 

КПСВ. 

Розведення 
рук з 

гантелями 
(5 кл. – 3 кг, 

8,9 кл. – 5 кг) у 
нахилі, 

кількість 

Стрибок у 
довжину з 

місця, 
кількість 

стоп 
школяра 

Кидки й 
ловіння м’яча 
двома руками 

від стіни 
протягом 30 с, 

кількість 

Середній 
результат 

нахилу вправо 
(вліво), мм 

Індекс 
рухливос

-ті 
хребта 

Піднімання 
тулуба в  сід, 

упродовж 
30 с, 

кількість 

12 
хл. 8,2 26 25 40 30 16 35 9 40 218 4,5 24 

дів. 8,4 24 23 38 28 14 29 9 30 243 5,0 24 

11 
хл. 8,3 25 24 38 29 15 34 8,5 39 208 4,3 23 

дів. 8,6 22 22 35 27 13 28 8,5 29 233 4,8 23 

10 
хл. 8,5 24 23 35 28 14 33 8 38 198 4,1 22 

дів. 8,8 21 21 33 26 12 27 8 28 223 4,6 22 

9 
хл. 8,6 23 22 33 27 13 32 7,5 37 188 3,9 21 

дів. 9,0 20 20 30 25 11 26 7,5 27 213 4,4 21 

8 
хл. 8,8 22 21 30 26 12 31 7 36 178 3,7 20 

дів. 9,2 19 19 28 24 10 25 7 26 203 4,2 20 

7 
хл. 8,9 21 20 28 25 11 30 6,5 35 168 3,5 19 

дів. 9,4 18 18 25 23 9 24 6,5 25 193 4,0 19 

6 
хл. 9,1 20 19 25 24 10 29 6 34 158 3,3 18 

дів. 9,8 17 17 23 22 8 23 6 24 183 3,8 18 

5 
хл. 9,2 19 18 23 23 9 28 5,5 33 148 3,1 17 

дів. 10,0 16 16 20 21 7 22 5,5 23 173 3,6 17 

4 
хл. 9,4 18 17 20 22 8 27 5 32 138 2,9 16 

дів. 10,2 15 15 18 20 6 21 5 22 163 3,4 16 

3 
хл. 9,5 17 16 18 21 7 26 4 31 128 2,7 15 

дів. 10,4 14 14 15 19 5 20 4 21 153 3,2 15 

2 
хл. 9,7 16 15 15 20 6 25 4 30 118 2,5 14 

дів. 10,6 13 13 13 18 4 19 4 20 143 3,0 14 

1 
хл. 9,8 15 14 13 19 5 24 4 29 108 2,3 13 

дів. 10,8 12 12 10 17 3 18 4 19 133 2,8 13 
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