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Анотація. У статті узагальнено досвід теорії та практики фізичного виховання з дітьми середнього 
шкільного віку. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні засобів підвищення ефективності спортивно-
оздоровчої роботи в позанавчальний час. Автор розробив програму спортивно-оздоровчої роботи засоба-
ми фізичного виховання учнів середніх класів і перевірив її ефективність. Відзначено підвищення рівня 
фізичної підготовленості дітей, які займалися за розробленою програмою й отримували додаткові нормо-
вані фізичні навантаження стосовно віку, статі та індивідуальних особливостей організму. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими і практичними зав-
даннями. У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація зі станом здоров’я дітей і 
підлітків. У школах спостерігається спад інтересу до уроків фізичної культури, що зумовлює 
своєю чергою зниження показників рівня фізичної підготовленості молоді. У вирішенні за-
значених проблем винятково важливу роль відіграє рівень розвитку фізичного виховання в 
закладах загальної середньої освіти і зокрема ступінь реалізації оздоровчої функції фізичного 
виховання. У багатьох нормативних документах визначено чітку орієнтацію на розвиток ма-
сової фізичної культури та спорту серед школярів [1, с. 30–34].  

Спортивно-оздоровчу діяльність представлено однією з найбільш актуальних сторін 
праці вчителя фізичної культури. Однак лише уроки фізичної культури не можуть вирішити 
поставлені завдання оздоровлення та дати належний рівень підготовки дітям. Необхідно ви-
користовувати найрізноманітніші форми позанавчальної роботи. 

В охороні здоров’я та фізкультурному русі нашої країни значне місце посідає профілак-
тична спрямованість, що передбачає впровадження різних форм і методів фізичної культури в 
повсякденне життя на основі обґрунтованих рекомендацій з питань оптимальної рухової ак-
тивності. Це стосується насамперед молодого покоління. Найслабшою стороною у вирішенні 
цієї проблеми є те, що фізичною культурою та спортом охоплена незначна кількість учнів, 
про що свідчить опитування дітей у школах України (12,4% ), фізичний розвиток та здоров’я 
яких могло б бути набагато ліпшим, якби вони були залучені до занять у групах здоров’я, се-
кціях. Тому кожному працівникові в галузі фізичної культури потрібно знайти своє місце у 
вирішенні цих завдань [4, 26–29].  

Із розвитком фізкультурного руху в різних його сферах виникають та примножуються 
різноманітні форми занять фізичними вправами. І хоча основними залишаються педагогічні 
регламентовані форми, дедалі ширше запроваджують у режим дня додаткові форми фізично-
го виховання молоді. Це є однією з необхідних умов глибокого проникнення фізичної куль-
тури в систему освіти та виховання, режим здорового відпочинку тощо [5; 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При фізичних навантаженнях необхідно вра-
ховувати стан здоров’я, фізичні та психічні можливості, фізичний розвиток та вік, рівень тре-
нованості органів і систем організму. Відповідно до цих показників повинні вириватися ті чи 
інші рекомендації.  

Отже, фахівець фізичної культури повинен широко впроваджувати різні форми та мето-
ди фізичної культури як з оздоровчою метою, так і з метою підвищення рівня фізичної підго-
товленості молодого покоління [2, 85]. 

Загальновизнано важливе значення фізичних вправ у запобіганні відхиленням у фізич-
ному розвитку й анатомо-фізіологічних порушеннях опорно-рухового апарату людини, у 
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профілактиці захворювань серцево-судинної, дихальної й інших систем організму, профілак-
тиці неврозів тощо [3]. Невирішеною частиною загальної проблеми оздоровлення учнівської 
молоді засобами фізичного виховання є розробка конкретних рекомендацій для учнів сере-
дніх класів, запровадження в режим дня та перевірка їх ефективності.  

Мета дослідження полягає в теоретичному й практичному обґрунтуванні змісту та 
форм підвищення ефективності спортивно-оздоровчої роботи з дітьми середнього шкільного 
віку в позанавчальний час. 

Завдання дослідження:  
1. Узагальнити досвід теорії та практики з проблем спортивно-оздоровчої роботи учнів 

середніх класів.  
2. Розробити програму спортивно-оздоровчої роботи засобами фізичного виховання уч-

нів 12–13 років та перевірити її ефективність. 
Методи та організація дослідження. Під час проведення дослідження ми використали 

такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової літератури; соціологічні ме-
тоди (бесіди, опитування, анкетування), педагогічні спостереження, педагогічний експери-
мент; методи математичної обробки результатів дослідження. 

Експериментально-дослідну роботу було проведено на базі загальноосвітньої школи 
№25 І–ІІІ ступенів м. Луцька. Експериментальною роботою було охоплено 59 учнів (із них 27 
дівчат та 32 хлопці) 12–13 років. 

Учнів розподілили на контрольну та експериментальну групи. Діти контрольної та екс-
периментальної груп відвідували уроки фізичної культури та займалися за стандартною шкі-
льною програмою. Після уроків діти контрольної групи відвідували спортивні секції, гуртки, 
займалися самостійно фізичними вправами. Опрацювавши результати анкетування, урахува-
вши результати зданих контрольних випробувань, ми розробили спортивно-оздоровчу про-
граму, яку запроваджували в позаурочний час у експериментальній групі. 

Додаткові заняття фізичною культурою проводилися в експериментальній групі 4 рази 
на тиждень, у години, відведені для активного відпочинку. Заняття (у тижневому циклі) від-
бувалися у ті дні, коли в дітей не було уроків фізичної культури. Таким чином, учні експери-
ментальної групи займалися фізичною культурою 6 разів на тиждень (2 уроки в сітці годин і 4 
заняття у другій половині дня). Упродовж навчального року в експериментальній групі орга-
нізовані заняття фізичними вправами та рухливими іграми проводилися на свіжому повітрі і 
лише в негоду – у гімнастичному залі. Тривалість додаткових занять – 45 хвилин. Заняття 
складалися з трьох частин. Перша частина – біг із прискоренням, стрибки. Друга частина – 
біг, стрибки, естафета, спеціальні вправи, спортивні та рухливі ігри. Третя – спокійний біг, 
повільна ходьба, дихальні вправи, вправи на розслаблення [7, с. 144–145]. 

Програма передбачала додаткові фізичні навантаження: вранці – гімнастика до занять; 
на 30–35-й хвилині безперервної навчальної діяльності вдома – фізкультурні хвилини; на пе-
рервах – рухливі ігри та розваги (у теплу пору року – на свіжому повітрі); після останнього 
уроку – спортивна година (на свіжому повітрі в будь-яку пору року, лише під час дощу в 
спортивному залі); ввечері – активна прогулянка; у понеділок та наприкінці навчального ти-
жня – збільшення обсягу рухів за рахунок організації додаткових занять фізичними вправами 
в школі та вдома. 

Позаурочні спортивно-оздоровчі заходи передбачали: комплексні змагання за участю 
учнів середніх класів, що проводились у третій чверті; комплексні змагання учнів "Старти 
надій" наприкінці першої та другої чвертей; фізкультурно-спортивне свято "День здоров'я" 
наприкінці навчального року. Окрім названих заходів, упродовж навчального року проводи-
лися поточні змагання з таких видів спорту: біг, ходьба, аеробіка, футбол. Такі змагання від-
бувались, зазвичай, по суботах. У неділю учням пропонувалися "походи вихідного дня". Їх 
організовували упродовж усього навчального року. 

Результати досліджень. Було проведено експеримент для вивчення впливу експериме-
нтальної програми на фізичну підготовленість учнів. Рівень підготовленості визначався на 
основі контрольних випробувань. Швидкість визначали за результатами бігу 60 м, силу – 
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стрибків у довжину з місця, гнучкість – нахилів тулуба вперед із положення сидячи. Резуль-
тати тестувань ми оцінювали за 12-бальною системою, що подано в табл.1. 

Таблиця 1 
Результати контрольних випробувань учнів на початку експерименту, % 

 

Бали Вид 
випробувань 10-12 7-9 5-6 3-4 1-2 

Стать Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д 
Біг на 60 м 27,1 18,3 18,9 27,7 36,0 45,6 10,2 5,4 7,8 3,0 
Стрибки в довжину  
з місця 39,8 39,5 36,2 37,5 19,1 21,0 4,9 2,0 - - 

Нахил тулуба вперед  
з положення сидячи 33,2 37,0 31,8 41,0 27,6 19,9 7,4 2,1 - - 

 

Виявлено, що рівень фізичної підготовленості дітей невисокий. Найліпші результати 
учні показали з такого випробування як стрибки в довжину з місця: 10–12 балів отримали 
39,8% обстежених хлопців та 39,5% дівчат, 7–9 балів – 36,2 та 37,5% відповідно, 5–6 балів – 
19,1% хлопців та 21,0% дівчат, 3–4 бали – 4,9 та 2,0% відповідно, 1–2 бали не було в жодного 
учня. 

Під час здачі контрольного випробування «нахил тулуба вперед з положення сидячи» 
учні отримали такі бали: 10–12 балів – 33,2% хлопців та 37,0% дівчат, 7–9 –балів 31,8% та 
41,0% відповідно, 5–6 балів – 27,6% хлопців та 19,9% дівчат, 3-4 бали – 7,4% та 2,1% відпо-
відно, найнижчим балом не було оцінено жодного досліджуваного. 

Найгірші результати були під час здачі випробування «біг на 60 м»: 10–12 балів – 27,1% 
хлопців та 18,3% дівчат, 7–9 балів – 18,9 та 27,7% відповідно, 5–6 балів – 36,0% хлопців та 
45,6% дівчат, 3–4 бали – 10,2% хлопців та 5,4% дівчат, 1–2 бали – 8 та 3% відповідно. Резуль-
тати дослідження свідчать, що дітям необхідно більше уваги приділяти розвиткові своїх фізи-
чних якостей, насамперед такої якості як швидкість.  

Ми запропонували свою програму фізичного вдосконалення дітей середнього шкільно-
го віку, де значна увага приділяється позакласній роботі з вчителем фізичної культури та са-
мостійним заняттям фізичними вправами. 

У кінці навчального року було здійснено порівняльну характеристику результатів, отри-
маних з усіх випробувань у контрольних та експериментальних класах. Узагальнені результа-
ти подано в табл. 2 

Таблиця 2 
Рівень фізичної підготовки дітей після експерименту (%)  

 

Бали Стать 
10-12 7-9 5-6 3-4 1-2 

ЕГ 35,0 29,5 28,8 4,8 1,9 Хлопці КГ 30,2 28,3 29,3 4,8 5,2 
ЕГ 33,0 32,5 27,0 7,0 3,0 Дівчата КГ 31,0 32,0 29,0 4,5 2,7 

 

Аналіз табл. 2 показав, що 10–12 балів з усіх видів випробувань отримали 35,0% хлоп-
ців і 33,0% дівчат, які займалися за нашою програмою та 30,2% хлопців і 31,0% дівчат, рухова 
активність яких не була врегульована. 7–9 балів зафіксовано у 29,5% хлопців і 32,5% дівчат 
експериментальної групи та 28,3% хлопців і 32,0% дівчат, які навчалися в контрольній групі. 
Середні показники з усіх видів випробувань як у дівчат, так і в хлопців в експериментальній 
групі, які займалися за програмою в позаурочний час є вищі, ніж у дітей, які додаткові фізичні 
навантаження отримували під час занять у спортивних секціях і гуртках.  

5–6 балів з усіх видів випробувань отримали 28,8 і 27,0% дівчат, які брали участь у на-
шій програмі удосконалення фізичних якостей, та 29,3% хлопців і 29,0% дівчат контрольної 
групи. 3–4 бали – відповідно 4,8% хлопців і 4,5% дівчат, які навчалися в експериментальній 
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групі, та 7,0% хлопців і 5,3% дівчат контрольної групи. 1–2 бали – відповідно 1,9% хлопців і 
3,0% дівчат, які працювали за програмою фізичного виховання, та 5,2% хлопців і 2,7% дівчат, 
які займалися фізичною культурою поза уроками самостійно. 

Показники рівня фізичної підготовленості в дітей, які займалися додатково фізичною 
культурою 4 рази на тиждень у години, відведені для активного відпочинку та 2 рази на тиж-
день на уроках фізичної культури були значно вищими, ніж у тих дітей, які самостійно орга-
нізовували свої додаткові заняття з фізичної культури. У результаті експерименту виявлено, 
що використання вільного часу учнів для організації додаткових занять фізичною культурою 
під керівництвом учителів сприяли підвищенню як рівня фізичної підготовленості, так і пра-
цездатності учнівської молоді.  

Висновок. Спортивно-оздоровча робота з дітьми середнього шкільного віку є засобом 
зміцнення різних м’язових груп, збільшення рухомості суглобів, розвитку всіх рухових яко-
стей, активізації обміну речовин, посилення газообміну й окислювальних процесів, має оздо-
ровчий вплив на всі основні системи організму. 

Додаткові нормовані, дозовані та підібрані фізичні навантаження стосовно віку, статі та 
індивідуальних особливостей організму в поєднанні зі здоровим способом життя дали значне 
поліпшення рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку, що є підтвер-
дженням ефективності застосування програми фізичного виховання дітей середнього віку. 

Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку полягають у доборі конкретних 
фізичних вправ стосовно індивідуальних особливостей дітей з урахуванням рівня фізичної пра-
цездатності та функціонального стану серцево-судинної, дихальної й інших систем організму. 
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С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
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Аннотация. В статье обобщено опыт теории и практики физического воспитания с детьми среднего шко-
льного возраста. Цель исследования состоит в обосновании средств повышения эффективности спортивно-оздо-
ровительной работы во внеурочное время. Автором разработано программу спортивно-оздоровительной работы 
средствами физического воспитания учеников средних классов и проверено ее эффективность. Наблюдалось по-
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вышение уровня физической подготовленности детей, занимающихся за разработанной программою и получаю-
щих дополнительные нормированные физические нагрузки соответствующие возрасту, полу и индивидуальным 
особенностям организма. 

 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительная работа, физическое воспитание, средний школьный воз-
раст, позаучебное время, физическая подготовленность. 
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Abstract. The article generalizes theory and practice experience of physical education for the children of middle 
school age. The research purpose consists in substantiation of efficiency increase umeans in sporting health-related activity 
outside the school. The author has developed a program of sporting health-related activity as means of physical education 
for the students of middle school age and has tested its efficiency. An increased level of physical preparedness among the 
children engaged in the developed program with additional rationed physical loadings according to the age, gender and 
individual features of organism, has been observed.  

 

Key words: sporting health-related activity, physical education, physical preparedness, middle school age, outside 
the school. 


