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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку України посилюється 
увага суспільства до вирішення проблеми формування і збереження здоров'я дітей, 
їх фізичного розвитку, рухової підготовленості, стимулювання творчої активності 
тощо. Особливе значення ця проблема набуває в системі навчання і виховання дітей 
дошкільного віку, що відзначено в основних державних документах. Так, Цільова 
комплексна програма «Фізичне виховання - здоров'я нації» спрямувала спортивну 
науку і практику на розв'язування оздоровчих завдань фізичного виховання, але 
значних зрушень, пов'язаних із покращенням фізичного стану дітей дошкільного 
віку, не відбувається. Ряд досліджень свідчить про стабільне погіршення стану 
здоров'я підростаючого покоління країни. Так, під час вступу до школи кожна третя 
дитина має різні відхилення у стані здоров'я, обумовлені, як правило, недостатнім 
обсягом рухової активності внаслідок раннього початку дошкільного 
систематичного навчання та інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності 

Л (І. О. Когут, 2003; Н. В. Москаленко, 2007; С. М. Бабюк, Т. Т. Ротерс, 2011; 
О Н. М. Ковальчук, Г. В. Балахничева, Л. В. Зореба, 2012 та ін.) 

Інтенсифікація сучасного життя та реформування освіти, які призводять до 
^ ускладнення навчальних програм і збільшення кількості занять, де переважає 

статичний компонент- негативно впливають на стан здоров'я дітей 
(Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня, 2011). У зв'язку з цим, виникає 
необхідність забезпечити такі педагогічні умови, які б дозволили підготувати дітей 
до підвищених інтелектуальних навантажень і при цьому не зменшувати обсяг її 
рухової активності. Тому на сучасному етапі розвитку системи освіти більшість 
дошкільних закладів намагаються відійти від традиційної системи виховання, 
частково змінити форми і зміст, спрямувати навчально-виховний процес на потреби 
та інтереси дітей. Тобто, спостерігається перехід до інноваційного типу освітнього 
процесу, який потребує вдосконалення дошкільної фізкультурної освіти шляхом 
розробки та впровадження інноваційних методик та технологій використання 
різноманітних засобів, методів та форм фізичного виховання. 

Ряд дослідників займалися питаннями удосконалення дошкільного фізичного 
виховання за рахунок впровадження різноманітних інноваційних засобів 
(М. А. Рунова, 2003; В. В. Поліщук, 2008; В. М. Нестеров, 3. Д. Смирнова, 
В. В. Єфанова, 2011; В. С. Лобода, В. В. Мулик, Л. В. Дугіна, 2012; О. П. Понфилов, 
В. В. Борисова, Т. А. ІІІестакова, Л. В. Руднева, 2013) та організаційно-педагогічних 
і методичних підходів (В. В. Троценко, 2001; Н. Ф. Денисенко, 2002; В. С. Ашанин, 
А. Є. Подоляка, 2010; І. В. Лущик, 2012). Однак, усі ці роботи не порушували 
питання підвищення ефективності фізичного виховання дошкільних закладів освіти 
засобами легкої атлетики та їх впливу на фізичний стан дітей старшого дошкільного 
віку. При цьому легкоатлетичні вправи є універсальним засобом фізичного 
виховання, оскільки містять достатньо великий арсенал життєво важливих рухових 
дій та відрізняються широким діапазоном впливу на функціональну, рухову, 
емоційну та пізнавальну сферу дитини (Н. М. Борейко, 2002; Г. Н. Германов, 
І. В. Машошина, 2013 та ін.). 
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З вищезазначеного постає, що сучасні вимоги щодо стану здоров'я та фізичної 
підготовленості дітей, обумовлюють необхідність модернізації дошкільної 
фізкультурної освіти шляхом широкого використання в навчальному процесі з 
фізичного виховання елементів легкої атлетики з інноваційною методикою подання. 
Це сприятиме покращенню стану здоров'я, підвищенню рівня фізичного розвитку та 
рухової підготовленості підростаючого покоління, від якого залежить майбутній 
трудовий потенціал та благополуччя країни. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано згідно плану науково-комплексної теми «Оптимізація процесу 
навчання і виховання різних груп населення засобами фізичної культури і спорту» 
кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету ім. А. С. Макаренка (номер державної реєстрації 010711002255). Роль 
автора у виконанні теми полягала в розробці інноваційної методики використання 
елементів легкої атлетики у фізичному вихованні дошкільників та дослідженні рівня 
фізичного стану дітей 5-6-ти років. 

Мета дослідження: розробити методику корекції фізичного стану 
дошкільників з використанням елементів легкої атлетики. 

Завдання дослідження: 
1. Дослідити сучасні проблеми організації дошкільного фізичного виховання. 
2. Визначити рівень фізичного стану дітей 5-6-ти років. 
3. Визначити взаємозв'язок і факторну структуру показників фізичного 

розвитку та рухової підготовленості старших дошкільників. 
4. Розробити та експериментально обгрунтувати методику комплексного 

використання елементів легкої атлетики в системі дошкільного фізичного 
виховання. 

5. Розробити практичні рекомендації для інструкторів з фізичного виховання, 
вихователів дошкільних закладів та батьків щодо впровадження в навчально-
виховний процес дітей старшого дошкільного віку розробленої нами методики. 

Об'єкт дослідження: фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку. 
Предмет дослідження: фізичний стан дітей 5-6-ти років під впливом 

використання елементів легкої атлетики. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел і узагальнення 

досвіду передової педагогічної практики; аналіз документальних матеріалів; 
педагогічне спостереження; опитування (анкетування); методи дослідження 
фізичного розвитку та фізичної працездатності; педагогічне тестування; 
педагогічний експеримент; методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
Уперше: 
- теоретично і практично обґрунтовані наукові знання про вплив елементів 

легкої атлетики на фізичний стан дітей старшого дошкільного віку; 
- визначені педагогічні умови реалізації комплексного використання 

елементів легкої атлетики в системі дошкільної фізкультурної освіти; 
- розроблено та науково обґрунтовано інноваційну методику використання 

елементів легкої атлетики у фізичному вихованні дітей 5-6-ти років; 
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- теоретично обґрунтовано, розроблено та апробовано у фізичному 
вихованні дошкільників навчальну програму «Юний легкоатлет». 

Доповнено: 
- наукові знання про вплив вправ легкої атлетики на рівень фізичного 

розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку; 
- дані про статево-вікову структуру фізичного розвитку, рівня соматичного 

здоров'я та фізичної підготовленості; 
- дані про взаємозв'язок і взаємозумовленість компонентів фізичної 

підготовленості та фізичного розвитку дітей 5-6-ти років як цілісної динамічної 
системи, яка має певну структуру і вікові особливості розвитку. 

Підтверджено: 
- дані про найбільш сприятливі вікові періоди розвитку окремих рухових 

здібностей; 
- результати соціологічних досліджень щодо погіршення стану здоров'я 

дітей дошкільного віку; 
- наявні наукові результати щодо впливу фізичного навантаження на 

розвиток рухових здібностей та морфо-функціональних параметрів. 
Практичне значення отриманих результатів. Розроблена інноваційна 

методика використання елементів легкої атлетики може ефективно застосовуватися 
в системі роботи дошкільних закладів освіти у якості як самостійного компоненту, 
так і доповнення до існуючих систем навчання та виховання для покращення стану 
здоров'я, підвищення рівня функціональної та фізичної підготовленості, рухової 
активності дітей дошкільного віку. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані в системі 
фізичного виховання дошкільників, у підготовці студентів педагогічних 
факультетів, а також при розробці навчальних та методичних посібників. 

Результати роботи впровадженні в практику фізичного виховання дошкільних 
навчальних закладів № 8 м. Суми та № 1 м. Шостки Сумської області; в практику 
перепідготовки фахівців у сфері фізичного виховання Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти; в практику підготовки студентів-
бакалаврів дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки та психології 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, про що 
свідчать відповідні акти впровадження (від 14 вересня 2009 р.; 15 вересня 2009 р.; 
07 лютого 2011 р.; 31 травня 2012 р.) 

Особистий вклад здобувана полягає в аналізі та узагальненні науково-
методичної літератури; постановці мети та завдань дослідження; організації та 
проведенні дослідження; розробці інноваційної методики використання елементів 
легкої атлетики у фізичному вихованні дошкільників та експериментальному 
обґрунтуванні її впливу на фізичний стан дітей 5-6-ти років; статистичної обробки 
та опису одержаних даних. У роботах, що виконані у співавторстві, особистий 
внесок дисертанта полягає у підготовці даних педагогічних досліджень, основного 
змісту наукової праці та матеріалів до друку. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися 
на засіданнях кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного 
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педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Інституту фізичної культури 
(2007-2010 роки); на VIII, X, XII і XIII Міжнародних науково-практичних 
конференціях молодих вчених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту 
школярів та студентів України» (Суми, 2008-2013); на Всеукраїнській науковій 
конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному 
етапі» (Чернігів, 2009); на XIII Міжнародній науково-практичної конференції 
«Фізична культура, спорт та здоров'я» (Харків, 2013). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображені у 
9 публікаціях, серед яких 7 - у наукових фахових виданнях, з них 6 виконано 
одноосібно. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 235 сторінках 
основного тексту і складається зі вступу, 6 розділів, висновків, методичних 
рекомендацій, списку використаних джерел (335 джерела, з яких - 21 іноземних 
авторів), додатків. Цифрові дані подано у 52 таблицях, текст проілюстровано 
26 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обгрунтовано актуальність теми, визначено об'єкт, предмет, мету, 
завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 
роботи, відображено особистий внесок здобувача, наведено дані про апробацію 
результатів досліджень. 

У першому розділі «Особливості розвитку та фізичного виховання дітей 
дошкільного віку» представлено аналіз науково-методичної літератури стосовно 
анатомо-фізіологічних особливостей та основних аспектів розвитку рухових якостей 
дітей дошкільного віку; програмно-нормативних засад та інноваційних підходів 
щодо організації фізичного виховання у дошкільних закладах освіти. 

Розкрито значення легкоатлетичних вправ і визначено вплив інноваційних 
методик на рівень фізичного розвитку та рухової підготовленості дошкільників. 

Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури дав 
можливість вивчити стан досліджуваної проблеми, визначити ступень актуальності 
питань, що вивчаються, а також обгрунтувати мету та завдання дослідження. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» відображено зміст і 
спрямованість використаних методів дослідження: теоретичний аналіз літературних 
джерел і узагальнення досвіду передової педагогічної практики; аналіз 
документальних матеріалів; опитування (анкетування); методи дослідження 
фізичного стану; педагогічний експеримент і методи математичної статистики. 

Для визначення фізичного стану дошкільників здійснювалась комплексна 
оцінка рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості, фізичної працездатності 
та опірності організму дітей негативним чинникам. 

Методи оцінки фізичного розвитку включали: антропометрію, де 
визначалися довжина тіла (см), маса тіла (кг), окружність грудної клітки (см); 
пульсометрію - вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС) у спокої та після 
дозованого фізичного навантаження (уд. хв"1); тонометрію, де визначалися 
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систолічний, діастолічний та пульсовий артеріальний тиск (мм рт. ст.); 
спірометрію - дослідження життєвої ємкості легенів (ЖЄЛ) (мл), проби Штанге (с) і 
Генчі (с). Загальний функціональний стан визначався за допомогою розрахунків 
індексів Пін'є (ІП), м'язового розвитку (IMP); Кердо (ІК) та Скибінські (ІС). 

Дослідження рівня фізичної працездатності здійснювалось за індексом Руф'є. 
Оцінка опірності організму - за методикою Г. Н. Сердюківської, яка передбачає 
розрахунок основних показників захворюваності дітей. 

Для визначення рівня рухової підготовленості використовувалися тести, 
представлені в публікаціях Л. П. Сергієнко та Т. А. Тарасової. Отримані результати 
оцінювалися в балах за спеціальними таблицями. Сума балів визначала рівень 
фізичного стану дошкільників. 

Констатуючий та формуючий експерименти проводились на базі дошкільних 
закладів освіти (ДЗО) м.Суми «Космічний» № 8 і «Купава» № 1 3 , а також 
м. Шостки Сумської області «Дзвіночок» № 1 і «Ведмежатко» № 3. В них приймало 
участь 276 вихованців 5-го і 6-го років життя з яких було складено 
2 експериментальні та 2 контрольні групи. Експериментальні групи становили 
вихованці дошкільних закладів «Космічний» та «Дзвіночок», контрольні групи -
вихованці дитячих садів «Купава» і «Ведмежатко». Експериментальні та контрольні 
групи складали по 138 чоловік (73 дівчаток і 65 хлопчиків). Перша 
експериментальна група - діти 5-го року життя, друга експериментальна г р у п а -
діти 6-го року життя. Контрольні групи були розподілені відповідно. Усі діти, які 
приймали участь в дослідженні, були практично здорові та знаходилися під 
наглядом медичного працівника. 

Дослідження проводилося поетапно продовж 2007 - 2012 pp. 
Перший етап дослідження (2007 - серпень 2008 pp.) був присвячений 

вивченню, аналізу та узагальненню вітчизняних та закордонних літературних 
джерел з питань методології та теорії і методики фізичного виховання дошкільників, 
який дозволив вивчити стан досліджуваної проблеми та розробити програму 
дослідження. Було визначено об'єкт, предмет, мету, завдання дослідження, підібрані 
об'єктивні та інформативні методи, визначено контингент досліджуваних. 

Також на першому етапі було розроблено анкету з метою вивчення стану 
використання інноваційних підходів у фізичному вихованні дошкільних закладів 
освіти м. Суми та Сумської області. 

Другий етап (вересень 2008 р.) включав проведення констатуючого 
педагогічного експерименту, анкетування, педагогічних спостережень; розроблення 
експериментальної інноваційної методики комплексного використання елементів 
легкої атлетики оздоровчої спрямованості з урахуванням рівня фізичного стану 
дітей 5-6-ти років. Розглядалися основні дані констатуючого експерименту: 
вивчення стану здоров'я дітей на основі індивідуальних медичних карт; ступінь 
гармонійності розвитку дитини; рівень функціонування основних систем організму; 
рівень фізичної підготовленості; рівень опірності організму негативним чинникам. 

Вивчалися організаційно-методичні особливості процесу фізичного виховання 
та оздоровлення дітей у дошкільних закладах освіти, які обрані базовими для 
проведення дисертаційного дослідження. Аналізувалися засоби, методи, форми 
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фізичного виховання та оздоровлення дітей. Результати аналізу дозволили 
розробити методичну спрямованість компонентів фізичного виховання дітей 
експериментальних груп. 

На третьому етапі (жовтень 2008 - червень 2009 рр.) проводився 
формуючий педагогічний експеримент, в якому визначалася ефективність 
запропонованої інноваційної методики використання елементів легкої атлетики в 
ДЗО шляхом дослідження змін в показниках фізичного стану дошкільників. 

Продовж формуючого експерименту, з метою корекції фізичного стану 
дошкільників, в навчальний процес з фізичного виховання досліджуваних 
експериментальних груп було впроваджено розроблену нами програму «Юний 
легкоатлет». Із встановлених трьох занять з фізичного виховання на тиждень на 
освоєння запропонованої нами програми відводилося два заняття, які будувалися за 
принципом секційної роботи, третє заняття проводилося відповідно до змісту 
державної програми «Я у світі» і включало вивчення основних рухів (елементи 
гімнастики, рухливих ігор, танцювальні вправи тощо). 

Елементи легкої атлетики за розробленою нами методикою також включалися 
до інших організаційних форм роботи з фізичного виховання старших дошкільників 
(ранкова гімнастика, фізкультурні паузи, рухливі ігри на прогулянках, гімнастика 
після денного сну, активний відпочинок тощо). 

У ході занять у дошкільників експериментальних груп поступово підвищували 
навантаження: збільшувалося дозування, швидкість і складність виконання вправ. 
Навантаження змінювалося відповідно до віку, фізичної підготовленості та з 
урахуванням індивідуальних особливостей дошкільників. 

Продовж експерименту дошкільники контрольних груп займалися за 
державної програмою «Я у світі», а всі організаційні форми занять фізичними 
вправами проводились згідно із загальноприйнятою методикою (О. В. Проскура, 
Л. П. Кочина, В. І. Кузьменко, 2003; Н. С. Маляр, 2012). 

На четвертому етапі (липень 2 0 0 9 - 2012 рр.) здійснювалась обробка і 
порівняльний аналіз отриманих даних, які дозволили обґрунтувати ефективність 
застосування розробленої нами методики, використання якої позитивно вплинуло на 
фізичний стан дошкільників 5-6-ти років. Було зроблено узагальнення теоретичних 
та експериментальних досліджень, сформовані висновки та практичні рекомендації. 

У третьому розділі «Дослідження фізичного стану дітей старшого 
дошкільного віку» представлено результати проведення констатуючого 
експерименту та анкетування щодо доцільності нововведень у фізичне виховання 
дошкільних закладів освіти. Виявлено, що більшість вихователів та інструкторів з 
фізичного виховання (80,9%) позитивно відносяться до нововведень: 36,8% -
бажають використовувати нетрадиційне обладнання; 26,5% - традиційні та 
нетрадиційні методи; 10,3% - нові методики навчання; 7,4% - авторські програми. У 
ході анкетування з'ясувалось, що в деяких дитячих закладах (33,8%) успішно 
застосовуються інноваційні підходи до організаційної сторони фізичного виховання, 
які у 95,5% позитивно впливають на психофізичний розвиток дітей. Так, у 26,5% 
дітей під час застосування інноваційних методик спостерігається підвищення рівня 
розвитку фізичних якостей; у 2 3 , 5 % - збільшення активності; 19 ,1%- проявлення 
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інтересу до різних видів спорту; 19,1% - підвищення рівня пізнавальної діяльності; 
11 ,8%- збільшення прояву вольових якостей. Мотивацією щодо впровадження 
інноваційних технологій 54,4% респондентів зазначили потребу мати задоволення 
роботою; 14 ,7%- фізично здорову дитину; 10 ,3%- підвищення рівня розвитку 
фізичних якостей дітей; 8,8% - розширення мотиваційної сфери дітей до здорового 
способу життя; 6,0% - громадське визнання; 2,9% - матеріальну винагороду; 2,8% -
затруднялися з відповіддю. Виявлено, що лише у 27,9% дошкільних закладів освіти 
здійснюється секційна фізкультурно-оздоровча робота у вигляді занять з гімнастики 
(8,8%); аеробіки (5,9%); циркового мистецтва (5,9%); легкої атлетики (1,5%); 
баскетболу; акробатики; плавання; хореографії (1,5%). Таким чином, результати 
анкетування свідчать про доцільність упровадження у фізичне виховання 
дошкільників різноманітних інноваційних технологій. 

Аналіз результатів антропометричного розвитку показав, що у хлопців 5-6-ти 
років довжина тіла варіювала від 100,0 до 127,0 см, у дівчат - від 99,0 до 125,0 см; 
маса тіла хлопців - від 14,3 до 30,0кг, д івчат - від 14,5 до 26,0кг; окружність 
грудної клітки - від 53,0 до 65,0 та від 51,0 до 64,0 см відповідно; індекс П і н ' є - від 
24,90 до 45,50 та від 23,50 до 48,10 ум. од. відповідно; індекс м'язового розвитку-
від 10,46 до 19,73 та від 9,09 до 21,00 ум.од. відповідно. Порівнюючи отримані дані 
з оцінювальною шкалою, виявлено, що, в середньому, вони відповідають оцінці 
З бали («середній» рівень). У період з 5 до 6 років, в основному, спостерігається 
достовірне покращення показників антропометрії з віком (р<0,05—0,001), за статтю 
значних відмінностей між показниками хлопців і дівчат не визначено (р>0,05). 

Розглядаючи показники функціонального стану дихальної системи дітей 
5-6-ти років встановлено, що життєва ємкість легенів у хлопців змінювалася в 
межах від 650,0 до 1490,0 мл, у дівчат - від 600,0 до 1550,0 мл; проба Штанге у 
хлопців - від 4,0 до 30,0 с, у дівчат - від 2,0 до 24,0 с; проба Генчі - від 2,0 до 13,0 та 
від 2,0 до 16,0 с відповідно; індекс Скибінські - від 0,4 до 4,9 та від 0,1 до 2,8 ум. од. 
відповідно, що, при порівнянні з оціночними критеріями, в середньому дорівнює 
оцінці 2 бали («нижче середнього» рівня). З віком спостерігається, в основному, 
достовірне покращення показників діяльності дихальної системи, за статтю 
виявлено здебільшого достовірне домінування результатів хлопців над даними 
дівчат (р<0,05-0,001). 

Аналіз показників функціонування серцево-судинної системи виявив, що 
частота серцевих скорочень у хлопців 5-6-ти років варіювала від 57,0 до 
110,0 уд. хв"1, у д івчат - від 59,0 до 110,0 уд. хв"1; артеріальний тиск змінювався у 
хлопців: від 64,0сист./36,0діаст. до 109,0/80,0 мм рт. ст., у д і вчат - від 72,0/40,0 до 
128,0/83,0 мм рт. ст.; артеріальний п у л ь с - від 10,0 до 37,0 та від 15,0 до 
48,0 мм рт. ст. відповідно; індекс К е р д о - від 7,3 до 58,1 та від 14,4 до 50,5 ум. од. 
відповідно, що, при співставленні з оціночною шкалою, в середньому, дорівнює 
оцінці 4 бали («вище середнього» рівня) у дівчат 5-6-ти років та хлопців 5-ти років і 
оцінці 3 бали («середній» рівень) у хлопців 6-ти років. У віковому аспекті показники 
діяльності серцево-судинної системи достовірно не відрізняються (р>0,05) із 
загальною тенденцією до збільшення з віком. За статтю спостерігається 
різноспрямований характер відмінностей. 
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Досліджуючи показники фізичної працездатності (індекс Руф'є), встановлено, 
що у хлопців старшого дошкільного віку вони варіювали від 5,0 до 19,0 балів, у 
дівчат - від 3,0 до 20,0 балів, що при порівнянні з оціночними критеріями, в 
середньому, відповідає оцінці 3 бали («середній» рівень) у дівчат та 2 бали («нижче 
середнього» рівня) у хлопців. За віковими ознаками не виявлено достовірних 
відмінностей між показниками фізичної працездатності (р>0,05), за статтю 
спостерігається достовірне домінування результатів хлопців (р<0,001). 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про «середній» рівень 
фізичного розвитку у дітей 5-6-ти років, показники якого, при порівнянні з 
нормативними критеріями, в середньому, відповідають оцінці 3 бали. 

У результаті первинних досліджень виявлено низький рівень опірності 
організму старших дошкільників негативними чинниками довкілля, оскільки, згідно 
медичних карток та індексу захворюваності, тільки 7 дітей із 276 досліджуваних 
(2,5%) продовж року не хворіли жодного разу і можуть бути віднесені до першої 
групи (за Г. Н. Сердюківською, 1989), до другої групи (діти які хворіли 1-3 рази) 
увійшли 42 дитини (15,2%), а до третьої групи (тобто діти, які хворіли - 4 рази і 
більше) віднесена абсолютна більшість дошкільників - 227 (82,3%). 

Аналіз показників фізичної підготовленості дітей 5-6-ти років свідчить про 
«нижче середнього» рівень розвитку основних рухових здібностей, які за 
оціночними шкалами, запропонованими Л. П. Сергієнко, 2008 і Т. А. Тарасовою, 
2006, в середньому, відповідають оцінці 2 бали: гнучкість, бистрота та швидкісно-
силові здібності - 2 бали; координаційні здібності дітей 5-ти років - 2 бали, 6-ти 
років - 3 бали; витривалість - 2 і 2,5 бали відповідно. 

У віковому аспекті (рис. 1) виявлено достовірне покращення рівня фізичної 
підготовленості з віком (р<0,05—0,001), за винятком показників рухливості 
гомілкового суглобу та бистроти, де результати з віком погіршуються (р>0,05). За 
статтю спостерігається, в основному, достовірне превалювання результатів хлопців 
5-6-ти років над показниками дівчат (р<0,05—0,001). Виняток складають показники 
рівня розвитку координаційних здібностей та гнучкості, де спостерігається 
протилежна тенденція - дані дівчат кращі за результати хлопців (р<0,05—0,001). 

Визначаючи фізичний стан досліджуваного контингенту дітей за показниками 
фізичного розвитку, рухової підготовленості та фізичної працездатності, 
встановлено «нижче середнього» рівень фізичного стану, як у хлопців, так і у дівчат 
обох вікових груп. Так, у хлопців 5-6-ти років показники відповідають оцінці 
2,3 бали, у дівчат - оцінці 2,7 бали. 

Кореляційний аналіз параметрів фізичного стану дошкільників виявив, що у 
дітей 5-6-ти років спостерігається достовірний рівень зв'язку між показниками 
рухової підготовленості та фізичного розвитку (р<0,05-0,01). При цьому 
коефіцієнти кореляції при обраному рівні значущості характеризуються переважно 
як середні та слабкі (г=0,20-0,43). Найбільші кореляційні залежності виявлено між 
показниками стану серцево-судинної системи та координаційних здібностей, 
швидкісно-силових здібностей, витривалості. 
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Рис. 1. Вікові порівняння середніх показників фізичної підготовленості 
дівчат (а) та хлопців (б) 5-6-ти років до експерименту: 

тест Яг 6- учасник тестування приймає вихідне положення - основна стійка. За командою 
одночасно піднімає праву руку вперед та ліву ногу назад і в такому положенні намагається 
зберегти рівновагу; тест № 7 - учасник тестування приймає вихідне положення - праву назад на 
носок, щільно притиснуту до п 'ятки лівої, і в такому положенні намагається зберегти рівновагу. 
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Проведений факторний аналіз показників фізичного стану виявив 4 групи 
факторів, які пояснюють 41,4% у дівчат та 42,4% у хлопців від загальної дисперсії. 
Так, у дівчат до першого фактору (13,1%) увійшли показники координаційних 
здібностей, до другого (10,3%) - артеріального тиску, до третього (9,4%) - бистроти 
та витривалості, до четвертого (8,5%) - антропометричні характеристики. У хлопців 
факторна структура показників має дещо інший характер. Так, до першого фактору 
(13,8%) увійшли показники антропометричного розвитку, до другого (11 ,5%)-
бистроти, спритності та витривалості, до третього (8,7%) - артеріального тиску, до 
четвертого (8,2%) - координаційних здібностей. 

У четвертому розділі «Експериментальна методика застосування 
елементів легкої атлетики у фізичному вихованні дітей 5-6-ти років» 
представлена розроблена нами інноваційна методика використання елементів легкої 
атлетики в ДЗО, яка має за основу оздоровчу спрямованість фізичного виховання та 
підготовку дітей до школи. В процесі розробки інноваційної методики було 
виділено 3 блоки: інформаційний (теоретичні відомості стосовно виду спорту), 
практичний (різноманітні вправи, що пропонуються для виконання), лікарсько-
педагогічний (форми контролю за функціональним станом дітей) та визначені 
основні форми застосування інноваційної методики: заняття з фізичного виховання 
навчального типу (навчально-тренувальні, ігрові, сюжетно-рольові, тематичні та 
ін.), фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня (ранкова гігієнічна гімнастика, 
гімнастика після денного сну, фізкультпаузи та ін.), активний відпочинок 
(фізкультурні свята, фізкультурні дозвілля, «Дні здоров'я» тощо). 

На підґрунті розробленої інноваційної методики використання елементів 
легкої атлетики нами була складена програма з фізичного виховання «Юний 
легкоатлет», яка містить теоретичну, фізичну, технічну та психологічну підготовки. 

Теоретична підготовка передбачає формування у дошкільників основних 
знань з легкої атлетики. 

Фізична підготовка спрямована на комплексний розвиток рухових здібностей 
і фізичних можливостей організму дітей. Згідно основних положень методики 
розвитку та визначеному нами відсотковому співвідношенню вправ, спрямованих на 
розвиток певних фізичних якостей (на координацію- 25%, бистроту- 25%, 
витривалість - 15%, силу - 15%, гнучкість - 20%) нами були розроблені комплекси 
вправ фізичної підготовленості та систематизовані рухливі ігри. 

Технічна підготовка передбачає навчання дошкільників основним елементам 
техніки легкої атлетики: спортивної ходьби; бігу, зокрема бар'єрного; стрибків (у 
довжини з місця; з розбігу; у висоту); метання (м'яча на дальність; в ціль). Для 
більш успішного засвоєння технічних прийомів використовувалися сформовані 
нами комплекси спеціальних вправ. З метою закріплення техніки виконання певного 
елементу або його структурної частини було використано систематизовані, 
модифіковані нами, рухливі ігри. 

Психологічна підготовка спрямована на розвиток розумових здібностей 
дитини та підвищення її психологічної стійкості в процесі занять легкою атлетикою. 
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У п'ятому розділі «Динаміка показників фізичного стану дошкільників у 
результаті використання експериментальної методики» визначено ступінь зміни 
показників фізичного стану дітей 5-6-ти років в результаті застосування в процесі 
фізичного виховання старших дошкільників розробленої інноваційної методики 
використання елементів легкої атлетики. 

Експериментальні дані свідчать, що всі показники, які відображають рівень 
фізичного розвитку, покращилися у дошкільників експериментальних груп. 
Достовірні зміни виявлені в показниках: антропометричного розвитку 
(р<0,05-0,001), за винятком маси тіла хлопців 6-ти років, де зміни не достовірні 
(р>0,05); функціонального стану дихальної системи (р<0,05—0,001), за винятком 
проби Штанге хлопців 6-ти років (р>0,05); діяльності серцево-судинної системи за 
даними ЧСС хлопців 6-ти років та пульсового артеріального тиску дівчат 6-ти років 
(р<0,05-0,001); фізичної працездатності (р<0,05—0,001) (рис. 2). 

1 ЕЗ Дівчата 5 років 0 Дівчата 6 років • Хлопці 5 років 0 Хлопці 6 років 
12 

Рис. 2. Числові значення t-критерію та вірогідні рівні (р) динаміки 
показників фізичного розвитку та фізичної працездатності дітей 5-6-ти років 

експериментальних груп: 
1 - довжина тіла; 2 - маса тіла; 3 - окружність грудної клітки; 4 - ЖЄЛ; 5 - проба 

Штанге; 6 - проба Генчі; 7 - ЧСС; 8-А ТСжт •; 9-А Тд/аст •; 10-А Тщ,к; 11 - індекс Руф 'є. 

Середні результати, отримані після експерименту варіюють: довжина тіла - у 
хлопців - від 117,0 до 117,9 см, у дівчат - від 118,4 до 121,1 см; маса тіла - від 19,4 
до 21,4 кг та від 21,1 до 23,3 кг відповідно; окружність грудної клітки - від 57,3 до 
60,0 та від 58,1 до 58,8 см відповідно; індекс П і н ' є - від 37,8 до 41,7 та від 39,Ідо 
39,4 ум. од. відповідно; індекс м'язового розвитку - від 12,0 до 13,1 та від 12,8 до 
13,2 ум. од. відповідно; ЖЄЛ - від 1110,6 до 1150,0 та від 918,6 до 997,0 мл; проба 
Штанге - від 14,3 до 20,1 та від 12,5 до 16,8 с відповідно; проба Генчі - від 13,4 до 
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15,9 та від 13,7 до 15,6 с відповідно; індекс Скибінські - від 1,8 до 2,7 та від 1,4 до 
2,0 ум. од. відповідно; ЧСС від 78,0 до 86,5 та від 82,3 до 87,5 уд.-хв"1 відповідно; 
артеріальний тиск - від 86,4/59,9 до 92,0/64,4 та від 90,5/62,4 до 94,2/65,4 мм рт. ст. 
відповідно; артеріальний пульс - від 26,5 до 27,6 та від 28,1 до 28,8 ммрт. ст. 
відповідно; індекс Кердо - від 23,0 до 25,3 та від 20,2 до 28,9 ум. од. відповідно; 
індекс Руф'є - від 8,9 до 9,0 та від 6,6 до 7,1 балів відповідно. 

Порівнюючи отриманні показники з оціночними критеріями, встановлено, що 
результати антропометричного розвитку та діяльності дихальної системи 
збільшилися, в середньому, на 1 бал і стали відповідати оцінці 4 та 3 бали 
відповідно, показники функціонального стану серцево-судинної системи 
підвищилися на 2 бали у хлопців 6-ти років та на 1 бал у хлопців 5-ти років і дівчат 
обох вікових груп і став відповідати оцінці 5 балів, результати фізичної 
працездатності збільшилися на 1 бал у хлопців і стали відповідати оцінці 3 бали. 
Таким чином, рівень фізичного розвитку досліджуваного контингенту підвищився 
до «вище середнього» рівня і став відповідати оцінці 4 бали. Найбільш суттєво 
покращилися показники функціонування дихальної системи та фізичної 
працездатності. 

У контрольних групах також відбулися зміни, але вони менш значні та не 
достовірні (р>0,05). Виняток складають результати вимірювання маси тіла хлопців 
обох досліджуваних груп, об'єму грудної клітки та пульсового артеріального тиску 
дівчат 6-ти років, де зміни мають достовірний характер (р<0,05—0,001). За 
оціночною шкалою зміни в рівні фізичного розвитку досліджуваних контрольних 
груп не відбулися. 

По закінченню експерименту підвищився рівень опірності організму 
негативним чинникам довкілля, оскільки значно збільшився відсоток дітей 
експериментальних груп, які не хворіли жодного разу (12,3%) і зменшився відсоток 
дітей (37,0%), що позиціонуються як ті, що часто хворіють. В контрольних групах за 
вказаними параметрами суттєвих змін не відбулося. 

Аналізуючи показники рівня фізичної підготовленості, отримані після 
експерименту (табл. 1), встановлено значне та достовірне покращення 
досліджуваних параметрів у дошкільників експериментальних груп (р<0,05—0,001). 
Виняток складають показники тесту «нахил тулуба вперед», «біг на 90 м» дітей 6-ти 
років і «метання м'яча» дівчат аналогічної вікової групи, де зміни не достовірні 
(р>0,05). Так, приріст в показниках рівня розвитку координаційних здібностей 
складає від 4,8 до 30,8% у дівчат та від 4,2 до 62,3% у хлопців (р<0,05-0,001); 
гнучкості- від 17,2 до 58,0% та від 19,5 до 70,8% відповідно (р<0,01-0,001); 
бистроти- від 10,1 до 22,8% та від 9,8 до 20,6% відповідно (р<0,01-0,001); 
швидкісно-силових здібностей - від 10,6 до 48,2% та від 19,5 до 67,1% відповідно 
(р<0,05—0,001); витривалості - від 4,4 до 45,1% та від 3,9 до 25,5% відповідно 
(р<0,05—0,001). Найбільш суттєво змінилися показники ступеню прояву гнучкості, 
швидкісно-силових і координаційних здібностей у хлопців та бистроти і 
витривалості у дівчат. Найбільш значно покращилися показники дітей 5-ти років. 
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Таблиця 1 
Показники рівня фізичної підготовленості дітей 5-6-ти років 

експериментальних груп до та після експерименту 
5 років 6 років 

Вік Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці 
(п=52) (п=50) (п=21) (п=15) 

Х±т 
Координаційні здібності 

Смуга перешкод (с) 
До експер. 12,51 ±0,07 12,14 ±0,07 12,18±0,09 12,06±0,09 
Після експер. 11,70±0,04 11,65±0,03 11,62±0,06 11,48±0,05 
1 9,84 6,51 5,41 5,77 

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Тест № 7 (с) 

До експер. 7,08±0,38 6,60±0,44 11,80±0,54 7,00±0,62 
Після експер. 8,83±0,37 9,12±0,36 14,25±0,56 9,58±0,48 
1 3,33 4,45 3,16 3,27 
р <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 

Тест № 6 (с) 
До експер. 6,20±0,32 5,69 ±0,37 10,36±0,59 5,49±0,46 
Після експер. 8,11±0,28 7,90±0,31 12,19±0,53 8,91±0,34 
1 4,48 4,85 2,30 5,92 

р <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 
Гнучкість 

Нахил тулуба вперед з положення сидячи(см) 
До експер. 4,3±0,4 3,0±0,5 6,2±0,6 4,0±0,9 
Після експер. 6,8±0,4 5,2±0,5 7,7±0,8 5,4±1,0 
1 4,01 3,18 1,46 1,08 
р <0,001 <0,01 >0,05 >0,05 

Згинання ступні (см) 
До експер. 9,3±0,3 10,3±0,4 9,1 ±0,4 10,4±0,6 
Після експер. 8,0±0,4 8,6±0,4 7,3±0,5 6,7±0,4 

2,88 3,18 2,87 5,20 

Р <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 
Бистрота 

Біг на 10 м з ходу (с) 
До експер. 3,43±0,07 3,21±0,06 3,49±0,08 3,16±0,09 
Після експер. 2,90±0,05 2,74±0,04 2,84±0,07 2,62±0,07 
1 6,04 6,40 6,46 4,60 
р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Продовження табл. 1 
5 років 6 років 

Вік 
Цівчата (п=52) 

Хлопці 
(п=50) Дівчата (п=21) 

Хлопці 
(п=15) 

Координаційні здібності 
Біг на ЗО м (с) 

До експер. 9,74±0,18 8,74±0,10 8,65±0,24 8,70±0,20 
Після експер. 8,74±0,09 7,96±0,08 7,85±0,08 7,86±0,15 
1 5,05 6,35 3,18 3,34 

р <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 
Швидкісно-силові здібності 

Метання м 'яча (м) 
До експер. 5,2±0,3 6,2±0,2 6,7±0,4 6,7±0,4 
Після експер. 6,3±0,3 7,5±0,3 7,4±0,4 8,3±0,6 
1 3,13 3,19 1,20 2,11 

Р <0,01 <0,01 >0,05 <0,05 
Стрибону довжину з місця (см) 

До експер. 68,3±1,0 78,2±1,5 82,1 ±2,0 91,0±2,1 
Після експер. 85,1±1,3 101,0±0,8 99,4±2,0 108,8±1,4 
1 10,13 13,66 6,07 7,04 

Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Стрибок вгору з місця (см) 

До експер. 9,3±0,5 6,3±0,3 10,1±0,7 7,2±0,5 
Після експер. 11,5±0,3 10,6±0,2 14,9±0,6 10,5±0,2 

4,00 10,95 5,63 6,25 

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Витривалість 
Біг на 90 м (с) 

До експер. 32,44±0,45 31,37±0,45 29,64±0,75 29,84±0,53 
Після експер. 30,95±0,32 30,00±0,29 28,39±0,37 28,70±0,24 
1 2,71 2,54 1,50 1,96 

Р <0,01 <0,05 >0,05 >0,05 
Підйом тулуба в сід (кіль-кість разів) 

До експер. 7,0±0,4 7,3±0,5 7,1±0,6 8,9±0,9 
Після експер. 10,1±0,4 9,1±0,3 9,3±0,4 10,2±0,4 
X 6,18 3,24 3,36 2,07 
р <0,001 <0,01 <0,01 <0,05 

Порівнюючи отримані результати з нормативами, встановлено, що рівень 
координаційних здібностей у дошкільників 6-ти та дівчат 5-ти років підвищився на 
1 та 2 бали відповідно і став відповідати оцінці 4 бали, у хлопців 5-ти років на 1 бал 
і став дорівнювати оцінці 3 бали; гнучкості та бистроти - на 2 бали, швидкісно-
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силових здібностей на 1 бал і став відповідати оцінці 4 бали; витривалості - на 1 бал 
і став дорівнювати оцінці 3 бали. Внаслідок чого рівень фізичної підготовленості 
підвищився, в середньому, на 2 бали і став відповідати оцінці 4 бали («вище 
середнього» рівня). 

Показники фізичної підготовленості дошкільників контрольних груп також 
дещо покращилися, але ці зміни менш значні і, в основному, не достовірні (р>0,05). 
Достовірні зміни виявлені лише в показниках тесту № 6 дошкільників 5-ти років 
(р<0,01). Визначено, що за нормативними критеріями рівень фізичної 
підготовленості підвищився на 1 бал і став відповідати оцінці 3 бали («середньому» 
рівню). При цьому, підвищення зафіксовано тільки в показниках прояву 
координаційних здібностей дітей 5-ти років та бистроти обох вікових груп. 

У віковому та статевому аспектах тенденція відмінностей істотно не змінилася 
при порівнянні з первинними дослідженнями фізичного стану дітей 5-6-ти років. 

Досліджуючи рівень фізичного стану дітей старшого дошкільного віку за 
показниками, отриманими в ході формуючого експерименту, встановлено, що у 
дітей експериментальних груп він підвищився, в середньому, на 2 бали і став 
відповідати оцінці 4 бали («вище середнього» рівня). У дошкільників контрольних 
груп значних змін у рівні фізичного стану не відбулося. 

Таким чином, в процесі проведення педагогічного експерименту було 
встановлено, що оптимізація дошкільної фізкультурної освіти елементами легкої 
атлетики, позитивно вплинула на фізичний стан дітей 5-6-ти років. 

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
охарактеризована повнота рішення завдань дослідження. У ході дисертаційного 
дослідження було отримано три групи даних: підтверджувальні, доповнювальні та 
абсолютно нові результати. 

Підтверджу вальними є отримані дані про найбільш сприятливі вікові періоди 
розвитку окремих рухових здібностей; результати соціологічних досліджень щодо 
погіршення стану здоров'я дітей дошкільного віку; наявні наукові результати щодо 
впливу фізичного навантаження на розвиток рухових здібностей та морфо-
функціональних параметрів (Т. А. Семенова, 2007; Е. В. Вільчковський, 
Н. Ф. Денисенко, 2008; Н. С. Мартинюк, В. С. Мартинюк, 2012; Н. Г. Михайлова, 
М. А. Волков, 2013; Н. В. Седих, 2010; Т. А. Филимонова, А. А. Курбанова, 2011). 

Доповнено та розширено наукові знання про вплив вправ легкої атлетики на 
рівень фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку; про 
статево-вікову структуру фізичного розвитку, рівня соматичного здоров'я та 
фізичної підготовленості; про взаємозв'язок і взаємозумовленість компонентів 
фізичної підготовленості та фізичного розвитку дошкільників (В. П. Губа, 2003; 
A .A. Пивовар, 2010; Н. Г. Долбишева, 2010; В. В. Мулик, В С. Лобода, 2012; 
H. М. Ковальчук, Г. В. Балахничева, Л. В. Зоребої, 2012; Г. Н. Германов, 
I. В. Мамошина, 2013 та ін.) 

До абсолютно нових результатів належать теоретично та практично 
обґрунтовані наукові знання про вплив елементів легкої атлетики на фізичний стан 
дітей старшого дошкільного віку; визначено педагогічні умови реалізації 
комплексного використання елементів легкої атлетики в системі дошкільної 
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фізкультурної освіти; розроблено та науково обгрунтовано інноваційну методику 
використання елементів легкої атлетики у фізичному вихованні дітей 5-6-ти років; 
теоретично обгрунтовано, розроблено та апробовано у фізичному вихованні 
дошкільників навчальну програму «Юний легкоатлет». 

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури свідчить про 
необхідність удосконалення дошкільного фізичного виховання. Виявлено наявність 
ряду досліджень щодо застосування інноваційних підходів з використанням у 
процесі фізичного виховання різноманітних засобів, методів та форм з метою 
підвищення рівня здоров'я, функціональної та рухової підготовленості дітей 
дошкільного віку. При цьому не досліджуваною залишається проблема впливу 
елементів легкої атлетики на фізичний стан дітей дошкільного віку. 

2. Результати проведеного анкетування свідчать про позитивне ставлення 
вихователів та інструкторів з фізичного виховання дошкільних закладів освіти до 
нововведень (80,8% респондентів). Виявлено, що в деяких дитячих закладах 
успішно застосовують інноваційні підходи до організаційної сторони фізичного 
виховання (33,8%), які позитивно впливають на психофізичний розвиток дітей 
(95,5%), а також здійснюється, але у недостатній кількості, секційна фізкультурно-
оздоровча робота (27,9%). Отже дані анкетування підтверджують доцільність 
удосконалення дошкільної фізкультурної освіти шляхом впровадження 
різноманітних інноваційних методик та технологій. 

3. Визначено «нижче середнього» рівень фізичного стану дітей 5-6-ти років, 
який в показниках: 

- фізичного розвитку відповідає оцінці 3 бали («середній»): антропометричні 
вимірювання - 3 бали («середній»), функціональний стан дихальної системи -
2 бали («нижче середнього»), ступень регуляції серцево-судинної системи у дівчат 
5-6-ти років та хлопців 5-ти років - 4 бали («вище середнього»), хлопців 6-ти 
років - 3 бали («середній»). У віковому аспекті спостерігається, в основному, 
достовірне покращення результатів з віком (р<0,05; <0,001), у статевому-
різноспрямований характер відмінностей; 

- фізичної працездатності дорівнює оцінці 3 бали («середній») у дівчат та 
2 бали («нижче середнього») у хлопців. За віком виявлено відсутність достовірних 
відмінностей між показниками (р>0,05), за статтю- достовірне превалювання 
результатів хлопців над показниками дівчат (р<0,001); 

- частоти захворюваності дітей має низький рівень опірності організму 
негативним чинникам довкілля, оскільки достатньо великий відсоток дошкільників 
(82,3%) позиціонуються як ті, що часто хворіють; 

- рівня фізичної підготовленості, в середньому, відповідає оцінці 2 бали 
(«нижче середнього» рівень): гнучкість, бистрота і швидкісно-силові здібності - 2 
бали; координаційні здібності - діти 5-ти років - 2 бали, 6-ти років - 3 бали; 
витривалість - 2 і 2,5 бали відповідно. З віком спостерігається достовірне 
покращення результатів фізичної підготовленості (р<0,05 - <0,001), за винятком 
показників рухливості гомілкового суглобу та бистроти, які погіршуються (р>0,05). 
За тендерною ознакою дані хлопців в основному достовірно превалюють над 



17 

результатами дівчат, виняток складають показники рівня розвитку координаційних 
здібностей та гнучкості, де спостерігається протилежна тенденція - дані дівчат 
кращі за результати хлопців (р<0,05-0,001). 

4. Кореляційний та факторний аналізи параметрів фізичного стану дітей 5-6-
ти років свідчать про наявність взаємовпливу між показниками фізичного розвитку 
та рухової підготовленості, яка відображається, в основному, у слабкому та 
середньому за величиною взаємозв'язку (коефіцієнт кореляції коливався у межах від 
0,20 до 0,43 при р<0,05—0,01). Найбільш значний вплив на показники фізичного 
здоров'я здійснюють координаційні здібності, швидкісно-силові здібності, бистрота 
та витривалість, вплив гнучкості носить вибірковий не системний характер. 
Виявлено, що взаємовплив досліджуваних параметрів залежить від статті - у дівчат 
та хлопців структура зв'язків має деякі відмінності. 

5. Застосування в процесі фізичного виховання старших дошкільників 
розробленої нами методики використання елементів легкої атлетики позитивно 
вплинуло на рівень фізичного стану дошкільників експериментальних груп, який 
підвищився до «вище середнього» рівня і став відповідати оцінці 4 бали. Так: 

- за показниками фізичного розвитку достовірно покращилися 
антропометричні дані (р<0,05—0,001), за винятком показників маси тіла хлопців 6-ти 
років, де зміни не достовірні (р>0,05); функціонального стану дихальної системи 
(р<0,05-0,001), за винятком проби Штанге хлопців 6-ти років (р>0,05); діяльності 
серцево-судинної системи за даними ЧСС хлопців 6-ти років та пульсового 
артеріального тиску дівчат 6-ти років (р<0,05—0,001); фізичної працездатності 
(р<0,05—0,001). У результаті чого рівень фізичного розвитку досліджуваного 
контингенту підвищився до «вище середнього» і став відповідати оцінці 4 бали. 
Найбільш суттєво покращилися показники функціонування дихальної системи та 
фізичної працездатності; 

- підвищився рівень опірності організму негативним чинникам довкілля, 
оскільки значно збільшився відсоток дітей, які не хворіли жодного разу (12,3%) і 
зменшився відсоток дітей (37,0%), що позиціонуються як ті, що часто хворіють; 

- суттєво та достовірно покращилися показники рівня фізичної 
підготовленості (р<0,05—0,001), за винятком результатів тесту «нахил тулуба вперед 
з положення сидячи» дітей 6-ти років і «згинання ступні» дівчат аналогічної вікової 
групи, де зміни носять не достовірний характер (р>0,05). Внаслідок чого рівень 
рухової підготовленості підвищився, в середньому, на 2 бали і став дорівнювати 
оцінці 4 бали, що відповідає рівню «вище середнього». Найсуттєвіше змінилися 
показники ступеню прояву гнучкості, швидкісно-силових і координаційних 
здібностей у хлопців та бистроти і витривалості у дівчат. 

6. В показниках досліджуваних контрольних груп також відбулися зміни в 
фізичному стані, але вони менш значні і, в основному, не достовірні (р>0,05). 
Визначено, що за нормативними критеріями зміни відбулися лише в рівні фізичної 
підготовленості, який підвищився на 1 бал, і став дорівнювати оцінці 3 бали 
(«середньому» рівню). При цьому, за оціночною шкалою підвищення зафіксовано 
тільки в показниках прояву координаційних здібностей дітей 5-ти років та бистроти 
дітей обох вікових груп. 

7. Проведені дослідження свідчать про позр'^МйЕ^ вігЙіЇе^^гЬЖ) 
нами методики використання елементів легкої дедоадодздорзрн 

УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОЇ і 
КУЛЬТУ У?! 
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дошкільників експериментальних груп, що дозволяє рекомендувати інструкторам з 
фізичного виховання, вихователям дошкільних закладів та батькам впроваджувати в 
навчально-виховний процес та самостійну рухову діяльність дітей старшого 
дошкільного віку розроблену нами методику. 

Перспектива подальших досліджень полягає у визначенні впливу занять з 
пріоритетним використанням засобів легкої атлетики на фізичний стан дітей 
молодшого шкільного віку. 
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10.Кулик Н. А. Легка атлетика у системі фізичного виховання старших 
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АНОТАЦІЇ 

Кулик Н. А. Корекція фізичного стану дошкільників 5-6 років з 
використанням елементів легкої атлетики. - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. - Харківська державна академія фізичної 
культури, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2014. 

В дисертаційній роботі відображено дані про позитивний вплив елементів 
легкої атлетики на фізичний стан дітей 5-6-ти років. Експериментально 
обґрунтовано інноваційну методику застосування елементів легкої атлетики у 
системі фізичного виховання дошкільних закладів освіти. 

Запропоновано навчальну програму «Юний легкоатлет», яка сформована у 
відповідності до основних вимог та принципів побудови процесу фізичного 
виховання з дошкільниками, є ефективною і може бути рекомендована до широкого 
використання у дошкільній фізкультурній освіті. 

Ключові слова: легка атлетика, фізичний стан, діти дошкільного віку, фізичне 
виховання. 

Кулик Н. А. Коррекция физического состояния дошкольников 5-6 лет с 
использования элементов легкой атлетики. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - Физическая культура, физическое 
воспитание различных групп населения. - Харьковская государственная академия 
физической культуры, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2014. 

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме -
совершенствованию процесса физического воспитания в дошкольных учреждениях 
и повышению уровня физического состояния старших дошкольников путем 
внедрения инновационной методики использования элементов легкой атлетики. 
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Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, объект, 
предмет и методы исследования, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость работы, отражены личный вклад диссертанта и сфера апробации 
результатов исследования. 

В первом разделе диссертации представлен анализ и обобщение научно-
методической литературы по исследуемой проблеме. 

Во втором разделе отражена информация о содержании и направленности 
использованных методов исследования, организации педагогического эксперимента, 
представлены этапы проведения исследования. 

В третьем разделе работы отражены результаты анкетирования воспитателей 
и инструкторов по физическому воспитанию, определяющие целесообразность 
использования инновационных подходов в системе физкультурного образования, 
представлены данные об уровне физического состояния детей 5 -6 лет, 
корреляционном и факторном анализе показателей физического развития и 
двигательной подготовленности старших дошкольников. 

В четвертом разделе работы представлена экспериментальная методика 
применения элементов легкой атлетики в физическом воспитании дошкольников и 
разработанная учебная программа «Юный легкоатлет». 

В пятом разделе отражена динамика показателей физического состояния 
детей 5-6 лет после применения экспериментальной методики. В результате 
проведенного эксперимента у дошкольников экспериментальных групп выявлены 
положительные изменения в уровне физического развития, физической 
работоспособности, состоянии здоровья и двигательной подготовленности, 
отражающие, в совокупности, повышение уровня физического состояния детей. Так, 
в показателях физического развития значительно и достоверно улучшились 
антропометрические данные (р<0,05-0,001), за исключением массы тела мальчиков 
6-ти лет, где изменения не достоверны (р>0,05); функционального состояния 
дыхательной системы (р<0,05-0,001), за исключением пробы Штанге мальчиков 
6-ти лет (р>0,05); деятельности сердечно-сосудистой системы по данным ЧСС 
мальчиков 6-ти лет и пульсового артериального давления девочек 6-ти лет 
(р<0,05-0,001). Достоверно повысились показатели физической работоспособности 
(р<0,05-0,001). Улучшилась сопротивляемость организма детей негативным 
факторам окружающей среды, поскольку значительно увеличился процент 
дошкольников, которые в течение года не болели ни разу, и уменьшился процент 
часто болеющих детей. Существенно и достоверно улучшились показатели уровня 
физической подготовленности (р<0,05-0,001), за исключением результатов теста 
«наклон туловища вперед из положения сидя» детей 6-ти лет и «сгибание ступни» 
девочек данной возрастной группы, где изменения не достоверны (р>0,05). 

Экспериментально установлено, что разработанная нами методика 
использования элементов легкой атлетики в совокупности с учебной программой 
«Юный легкоатлет», положительно влияет на физическое состояние дошкольников. 

Основные результаты исследования нашли практическое применение в 
учебно-воспитательном процессе дошкольных учреждений г. Сумы и г. Шостки, а 
также в практике подготовки и переподготовки специалистов в области физического 
воспитания высших учебных заведений г. Сумы. 



Ключевые слова: легкая атлетика, физическое состояние, дети дошкольного 
возраста, физическое воспитание. 

Kulyk N. A. Physical state correction of 5-6 year-old children with 
implementation of track and field components. - As a Manuscript. 

Thesis for gaining the degree of candidate of sciences in physical education and 
sport in specialty 24.00.02 - Physical culture, physical education of different population 
groups. - Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ministry of Education and Science 
of Ukraine, Kharkiv, 2014. 

The data about positive influence of track and field components on 5-6 year-old 
children's physical state are given in the article. Innovation methods concerning 
implementation of track and field components in the system of physical training at 
preschool educational establishments are experimentally grounded. 

The curriculum "Young track and field athlete" that was compiled in accordance 
with the basic requirements and principles of structuring the process of preschoolers' 
physical training, proves to be effective and can be recommended for widespread 
implementation in pre-school physical education. 

Key words: track and field, physical state, preschoolers, physical education. 


