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УДК 796.015.132-053.4 Вікторія Пасічник, Марьян Пітин 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Метою робота є визначення вікових особливостей фізичної підготовленості дітей 3-6 років. 
Дослідження проводилося на базі дошкільних навчальних закладів м. Львова та Львівської області у 2017 
році. Усього у дослідженні взяли участь 1188 дітей дошкільного віку, серед них 418 дітей молодшого 
дошкільного віку (3-4 роки), 350 середнього дошкільного віку (4-5 років) та 420 - старшого дошкільного 
віку (5-6 років). Встановлено, що обстежувана вибірка дітей характеризується поступовим поліпшен-
ням із віком за всіма показниками фізичної підготовленості. Період від 4-5 до 5-6 років відзначається 
достовірним зростанням за всіма показниками фізичної підготовленості. Період від 3-4 до 4-5 років 
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характеризується вірогідним зростанням за більшістю показників фізичної підготовленості, виняток 
становлять результати у виконанні вправ на точність рухів, статичну рівновагу та гнучкість у дітей 
обох статей та у швидкості рухової реакції в дівчаток. В усіх вікових групах не виявлено достовірної 
різниці результатів між дівчатками та хлопчиками у розвитку силової витривалості та швидкісної 
сили. Хлопчики мали вірогідно вищі результати в розвитку сили рук відносно дівчаток, проте, останні 
мали достовірно вищі показники у розвитку гнучкості та статичної рівноваги відносно хлопчиків. 

Ключові слова: фізична підготовленість, діти дошкільного віку. 

Пе ригрохе о/ ікс тігк іх іо сіеіегтіпє іке а$е скагасіегіхіісх о/ркухісаі ргсрагесіпехх о/скіїсігеп 3-
6 уеат о!сі. ТІїе хііісіу нш сопсіисіеіі оп іііе Ьахіх о/ рге-хскооі есіисаііопаї іпхіііиііопх іп Ікс сіїу о/ЬУІУ апсі 
іке ІЛ'ІУ ге^іоп іп 2017. А Іоіаі о/ 1,188 ргехскооі скіїсігеп рагіісіраіесі іп іке хіисіу, атощ (кет 41Н 
ргехскоо1-а£ео! скіїсігеп (3-4 уеат), 350 рге-хскооі а%е (4-5 уеат) апсі 420-хепіог ргехскооі аде (5-6 увага), 
її иш/оипсі ікаґ іке хатріе о/скіїсігеп іх скагасіегіїесі Ьу а ргасіиаі ітргоуетепі \\пік а%е іп аіі іпсіісаіогх о/ 
ркухісаі /ііпехх. Тке регіосі /гот 4-5 іо 5-6 уеат іх тагкесі Ьу геІіаЬІе %го\\>!к іп аіі іпсіісаіогх о/ ркухісаі 
/ііпехх. Тке регіосі /гот 3-4 (о 4-5 уеат іх скагасіегі:есІ Ьу а ргоЬаЬІе іпсгеахе іп іке тсі/огіїу о/ ркухісаі 
/ііпехх іпсіісаіот. ехсері іп іке рег/огтапсе о/ ехегсіхех оп іке ассигасу о/ тогетепіх, хіаііс Ьаіапсе апсі 
/ІехіЬіІіІу іп скіїсігеп о/Ьоїк хехех апсі іп іке хреесі о/тоїог геасііоп іп %ІГІХ. Іп а!І сі£е £гоирх, ікеге м>ах по 
хщпі/ісапі сіі//егепсе іп іке гехиііх ЬеІ\гееп %іНх апсі Ьоух іп іке сіегеіортепі о/ хігеїщік епс/игапсе апсі хреесі. 
Воух касі хі£пі/ісапі1у кі^кег гехи/ґх іп іке сіе\>еІортепі о/ капе! хігеп^ік а^аіпхі £ІгІх, Ьиі іке Іаііег касі 
хщпі/ісапііу кіфег гаїех о/сіє\'е/ортепі о//ІехіЬіІіІу апсі хіаііс Ьаіапсе геїаііуе Іо Ьоух. 

кеумігсіх: ркухісаі ргерагесіпехх, ргехскооі а^е. 

Постановка проблеми та аналіз результатів останніх досліджень. Національ-
но-культурне відродження України актуалізувало багато проблем життєдіяльності су-
спільства. Тому формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я молодого 
покоління, убезпечення його життєдіяльності - одне з основних завдань держави [10]. 
Передусім, воно актуалізується на рівні дошкільної освіти, оскільки негативний еколо-
гічний стан навколишнього середовища, недостатня ефективність системи охорони 
здоров'я, зниження життєвого рівня більшості родин провокують погіршення стану 
здоров'я дітей від самого їх народження [13, 17]. На думку фахівців, негативний вплив 
на стан здоров'я дітей, полягає не стільки в соціально-економічній кризі та низькому 
рівні медицини, скільки у фізичній деградації суспільства та дефіциті рухової актив-
ності [1,2,3,4, 14, 18]. 

На сучасному етапі за даними досліджень різних авторів, значна кількість дітей 
дошкільного віку мають недостатній рівень фізичної підготовленості та рухової актив-
ності [8, 9, 11, 15, 16]. Саме тому одним з найважливіших завдань фізичного виховання 
у дошкільних навчальних закладах є питання розвитку рухових якостей, що є важли-
вою характеристикою здоров'я дітей, їх фізичного вдосконалення, оволодіння рухами. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою вивчення особливостей фізичної 
підготовленості, що є важливим підґрунтям обгрунтування спрямованості фізичного 
виховання у дошкільних навчальних закладах. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження ви-
конано у відповідності до плану науково-дослідної роботи Львівського державного уні-
верситету фізичної культури ім. І. Боберського на 2016-2020 рр. за темою "Теоретико-
методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення". 

Мета дослідження - визначити вікові особливості фізичної підготовленості 
дітей 3-6 років. 

Матеріал і методи дослідження: дослідження проводилося на базі дошкільних 
навчальних закладів м. Львова та Львівської області у 2017 році. Усього у дослідженні 
взяли участь 1188 дітей дошкільного віку, серед них 418 дітей (216 хлопчиків, 202 дів-
чаток) молодшого дошкільного віку (3—4 роки), 350 - (180 хлопчиків, 170 дівчаток) 
середнього дошкільного віку (4-5 років) та 420 - (211 хлопчиків, 209 дівчаток) стар-
шого дошкільного віку (5-6 років). Методи дослідження: аналіз та систематизація 
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науково-методичної літератури та інформаційних ресурсів мережі Інтернет, педагогіч-
ний експеримент, педагогічне тестування. Обробку одержаного матеріалу проводили за 
допомогою стандартних методів параметричної статистики з використанням програми 
статистичного аналізу - ІВМ ЗР88 20. Вірогідність відмінностей оцінювали за {-крите-
рієм Стьюдента [6]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Фізична підготовленість є основ-
ним компонентом фізичного виховання, який забезпечує певний рівень фізичного та 
психічного здоров'я. Вона визначається за результатами деяких видів випробувань -
одного з найефективніших методів контролю фізичної підготовленості дітей [7]. У ро-
боті до системи тестування фізичної підготовленості було включено такі рухові якості, 
які Н.А. Бернштейн відносив до розряду психофізичних. Частина рухових тестів були 
взяті з методики ігрового тестування рухових якостей М. М. Єфименка [5], частина - з 
науково-методичної літератури з теорії та методики фізичного виховання (виконання у 
авторській інтерпретації). Кожен тест виконується як міні-гра (присутній казковий 
сюжет) [11]. Запропоновані рухові тести ми пропонуємо виконувати в певній послідов-
ності за методикою М. М. Єфименка по "краніо-каудальному" принципу (від голови -
до ступней, тобто тести - руки, тести - тулуб, тести - ноги, центральні тести (статична 
рівновага, координація рук-тулуба-ніг [5]. 

Згідно викладеного вище послідовність виконання тестів має бути такою: 
1. Кистьова динамометрія "Силач " проводиться в положенні стоячи або сидячи, 

використовується динамометр ДРП-10 або ДРП-30. На динамометрі фіксується сила 
стиснення в кг. 

2. Тест на визначення вибухової сили рук і плечового поясу "Здоров'ячок" вико-
нується сидячи на ростовому стільці (кут між стегном і гомілкою становить 90°). За-
махом двома руками через голову потрібно метнути набивний м'яч вагою 1 кг на 
максимальну відстань. Фіксується відстань у см. 

3. Тест на визначення дрібної моторики "Кравець". Перед дитиною ставлять не-
велику картонну коробку на такий відстані, щоб вона, сидячи, могла вільно дістати до 
неї напівзігнутою у лікті рукою. На відстані 5 см від коробки розкладають у ряд 20 
Ґудзиків діаметром 2 см. За сигналом, дитина повинна вкласти (стежити, щоб не 
кидали) як найшвидше всі ґудзики по одному в коробку. Фіксується час виконання 
завдання. 

4. Тест на визначення точності рухів "Мисливець ". Дитині необхідно попасти те-
нісним м'ячем в горизонтальну ціль (в якості цілі використовується пластиковий кошик 
діаметром 60 см). На підлозі накреслено лінію кидка. Залежно від віку, відстань від лі-
нії кидка до кошика повинна бути стандартизована: 3—4 роки - 1,5 м, 4-5 років - 2,5 м, 
5-6 років - 3,5 м. Вправа виконується зручною рукою. Діти виконують вправу послі-
довно один за одним - 5 спроб. З 5 спроб записується результат попадання в горизон-
тальну ціль (кількість влучень). 

5. Тест на визначення часової рухової реакції "Злови рибку". Дитині пропо-
нується піймати лінійку або паличку довжиною 40 см, рівномірно розміченою в чотири 
кольори (червоний, голубий, жовтий, зелений по 10 см). Тест виконується в положенні 
стоячи (для дітей з ускладненим прямостоянням можна виконувати в положенні 
сидячи). Нульова відмітка лінійки повинна бути виставлена на рівні пальців дитини і 
відповідає червоному кольору, а кінець лінійки - зелений відповідно 40 відмітці. Після 
цього, педагог відпускає лінійку, і вона починає падати, дитина повинна максимально 
швидко піймати пальцями лінійку і не дати їй впасти на підлогу "у водичку". Чим вища 
у дитини зорово-моторна реакція - тим меншу відстань лінійка зможе пролетіти до 
моменту захоплення, відповідно, і результат у сантиметрах-кольорах буде відносно 
невеликий, і навпаки. Тобто червоний - високий рівень (4 бали), голубий - вище 
середнього (3 бали), жовтий - середній рівень (2 бали), зелений - нижче середнього (1 
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бал), якщо дитина не зловила лінійку і вона впала на підлогу, то отримує 0 балів, що 
відповідає низькому рівню. 

6. Тест на визначення швидкості одиночного руху "Швидка рука". Дитина ви-
конує метання пластмасового м'ячика (для настільного тенісу) на дальність зручною 
для неї рукою. М'ячик фактично не має ваги, а відповідно, на результат в метанні 
вплине не стільки сила, скільки швидкість руки, її здатність максимально швидко 
розігнати м'ячик при замаху. Тест проводиться в приміщенні, на підлозі накреслено 
лінію для метання. Фіксується відстань у метрах. 

7. Тест на визначення гнучкості хребта "Кошенятко ". На підлозі позначають 
розмітку: центральну лінію плечової осі і перпендикулярну до неї лінію, на яку 
наносять сантиметрові поділки по обидва боки від центральної лінії. Сидячи на підлозі, 
ступнями ніг (п'ятами) слід торкатися центральної лінії, ноги випрямлені в колінах. 
Ступні вертикальні, відстань між ними становить 20-30 см. Виконується три пружні 
нахили, результат фіксується на перпендикулярній лінії по кінчиках пальців, з 
утриманням зігнутого положення протягом 3-х секунд. 

8. Тест на визначення силової витривалості тулуба і ніг "Місток". Дитина лягає 
на спину, руки розведені в сторони, долонями донизу і піднімає прямі ноги до кута 
в 40°. Орієнтиром можу слугувати натягнута резинка. Фіксується час утримання пря-
мих ніг в діапазоні ЗО^Ю, тільки но ступні дитини, опускаються, перетинаючи резинку, 
секундомір зупиняється. 

9. Тест на визначення вибухової сили ніг "Білка і горішок" (стрибок у висоту з 
місця). Проводиться біля стінки, де можна ставити мітки крейдою. Спочатку, дитина 
стає впритул до стінки, і, піднявши руку максимально, ставить мітку крейдою (пози-
ція А). Це є умовний мінімальний рівень. Після цього дитина вистрибує максимально 
угору і ставить другу мітку крейдою - вона і буде означати максимальний рівень (пози-
ція Б). Різниця між двома мітками і становитиме абсолютну висоту вистрибування. 

10. Тест на визначення швидкісної сили "Іван-покиван ". Дитина якомога більше 
разів повинна виконати присідання на двох ногах за 10 с. Час фіксується секундоміром 
з точністю до 0,1 с. 

11. Тест на визначення частоти рухів "Сороконіжка ". Теппінг тест - частота ру-
хів ніг за 10 секунд. Між двома стільцями протягується резинка на таку висоту, якій 
відповідає верхній край винесеного горизонтально стегна. Підрахунок рухів здійсню-
ється по одній нозі, а потім отримане число помножується на 2. 

12. Тест на визначення координації рухів "Піймай комарика". Дитина виконує 
плескання в долоні над головою і під зігнутою ногою з вихідного положення основна 
стійка (почергово - один раз над головою, один раз під ногою) за 10 секунд. При вико-
нанні вправи дитина може піднімати зручну для себе ногу. Фіксується кількість плес-
кань в долоні за визначений час. 

13. Тест на статичну рівновагу "Папуга ". Запропонувати дитині зберегти задану 
позу (встояти на пальцях ніг) з розплющеними очима в обмеженому просторі типу 
намальованої лінії на підлозі, руки вздовж тулуба, ноги тісно притиснуті, п'ятки й нос-
ки зімкнуті. Фіксується час утримання заданої пози. 

У таблиці 1 наведено середні показники фізичної підготовленості обстежених 
дівчаток та хлопчиків 3-6 років. 

З наведених даних (табл. 1) встановлено, що під час виконання тестових завдань 
на силову витривалість "Місток" та швидкісну силу "Іван-покиван" між всіма віковими 
групами обстежуваних за статевими ознаками достовірних відмінностей не встанов-
лено (р>0,05). У всіх вікових групах хлопчики мали вірогідно вищі результати в тесто-
вому завданні на силу рук "Силач" (р<0,001) відносно дівчаток. Проте, дівчатка мали 
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