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Анотація. У статті висвітлено результати проведених експериментальних досліджень тижневої ди-
наміки фізичної працездатності школярів 9 – 10 років та проаналізовано її особливості в осінній, зимовий і 
весняний періоди навчального року. Досліджено сезонні особливості динаміки фізичної працездатності 
школярів 4-го класу впродовж тижневого циклу. Установлено, що протягом різних періодів навчального 
року фізична працездатність школярів 9 – 10 років (4-х класів) та динаміка її змін упродовж тижня знахо-
диться і відбувається в низькому рівні, а також має свої специфічні особливості. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень та публікацій. Доведено, що 
закономірні зміни працездатності школярів необхідно враховувати при проведенні навчальної 
діяльності [1, 6].  

У своїх дослідженнях М.В. Антропова та А.Г. Хрипкова [1], Л.П. Матвєєв [3], Л. Петрук 
[5], Р.З. Поташнюк [6] висвітлюють характер змін працездатності школярів у добовому та ти-
жневому циклах навчання. Однак особливості тижневої динаміки фізичної працездатності мо-
лодших школярів в різні сезони року в цих та інших роботах висвітлено недостатньо. 

Тому метою дослідження було дослідити сезонні особливості динаміки фізичної пра-
цездатності школярів 4-го класу протягом тижневого циклу. 

Відповідно до цього, були поставлені такі завдання дослідження: 1) дослідити рівні фі-
зичної працездатності дітей 9–10 років (4-х класів) упродовж тижня в різні (осінній, зимовий, 
весняний) періоди навчального року; 2) проаналізувати особливості коливань фізичної праце-
здатності учнів 9– 0 років. 

Для вирішення завдань дослідження ми використовували методи теоретичного аналізу 
літературних джерел, методику Гарвардського степ-тесту [2, 4, 7] та математичну обробку ре-
зультатів. Дослідження проводилися в період 2008 року з молодшими школярами 4-х класів 
гімназії №4 та №14 м. Луцька. Загалом обстежено 135 учнів, з них 68 дівчаток та 67 хлопчиків. 

Результати дослідження. Дослідивши та проаналізувавши фізичну працездатність про-
тягом тижня в осінній, зимовий і весняний період виявлено, що в усі сезони вона знаходиться 
на низькому рівні. Але і на цьому рівні спостерігається її динаміка (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники індексу Гарвардського степ-тесту (у. о.) за днями тижня 

9–10-річних дітей (n=26) у різні періоди року 
 

День тижня 
Період року 

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця 
1 Осінь 44,3 ± 1,3 42,1 ± 1,1 38,6 ± 0,9 45,5 ± 1,1 46,1 ± 1,4 
2 Зима 39,6 ± 1,0 39,8 ± 0,9 46,1 ± 1,0 45,0 ± 1,7 41,6 ± 1,3 
3 Весна 39,0 ± 0,9 40,8 ± 1,5 44,9 ± 1,2 43,0 ± 1,3 42,5 ± 1,3 

Р 1-2 Р < 0,05 Р > 0,05 Р < 0,05 Р > 0,05 Р < 0,05 
Р 2-3 Р > 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 
Р 1-3 Р < 0,05 Р > 0,05 Р < 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 

 

Аналіз картини осінньої динаміки фізичної працездатності вказує, що із понеділка до 
вівторка працездатність спадає (–1,3 %), а в другій половині тижня, із середи до п’ятниці, во-
на підвищується (+19,4 %). Найвищі її показники були зафіксовані в п’ятницю (46,1±1,4 у. о.); 
найнижчі – у середу (38,6±0,9 у. о.). Достовірну відмінність результатів установлено на рівні 
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понеділок–середа (р<0,05); вівторок–середа (р<0,05); вівторок–четвер (р<0,05); вівторок–
п’ятниця (р<0,05); середа–четвер (р<0,05); середа–п’ятниця (р<0,05). 

У зимовий період року, як і восени, динаміка фізичної працездатності учнів 4-х класів 
відбувається в межах низького рівня. Зокрема, із понеділка до середи відбувається підвищен-
ня працездатності (+16,4 %), а в другій половині тижня, із середи до п’ятниці, вона знижуєть-
ся (–10,8 %). Найвищі показники працездатності зафіксовано в середу (46,1±1,0 у. о.); найни-
жчі – у понеділок (39,6±1,0 у. о.). Достовірну відмінність результатів установлено на рівні по-
неділок–середа (р<0,05); понеділок–четвер (р<0,05); вівторок–середа (р<0,05); вівторок–
четвер (р<0,05); середа–п’ятниця (р<0,05). 

Середньостатистичні значення тестування фізичної працездатності навесні дають змогу 
виявити певні особливості її динаміки. Зокрема, із понеділка до середи відбувається підви-
щення працездатності (+15,1 %), а в другій половині тижня, із середи до п’ятниці, вона зни-
жується (–5,6 %). Найвищі показники весняної працездатності були зафіксовано в середу 
(44,9±1,2 у. о.); найнижчі – у понеділок (39,0±0,9 у. о.). Достовірну відмінність результатів 
встановлено на рівні понеділок–середа (р<0,05); понеділок–четвер (р<0,05); понеділок–п’я-
тниця (р<0,05); вівторок–середа (р<0,05). 

Порівнюючи динаміку фізичної працездатності окремо в різні періоди року, можна від-
значити, що вона також має свої особливості. Так, у 9–10-річних учнів (4 клас) спостерігаєть-
ся схожість зимової і весняної картин динаміки фізичної працездатності та суттєва її відмін-
ність в осінній період року (рис. 1). 
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Рис. 1. Порівняння тижневої динаміки фізичної працездатності 
9–10-річних школярів (4 клас) у різні періоди року 

 

Зокрема, в осінній сезон відбуваються достовірно значущі спад працездатності (–14,8 %) 
в першій половині тижня (понеділок–середа) та зростання (+19,4 %) у другій (середа–п’ятниця). 
У зимовий і весняний періоди ж, навпаки, відбувається зростання (зима +16,4 %; весна +15,1 %) 
працездатності в першій половині тижня та спад (зима –10,8 %; весна –5,6 %) у другій. 

Найвищі показники працездатності зафіксовано в середу в зимовий (46,1±1,0 у. о.) і ве-
сняний (44,9±1,2 у. о.) періоди та у п’ятницю (46,1±1,4 у. о.) в осінній сезон, а найнижчі в – 
середу (38,6±0,9 у. о.) в осінній та понеділок у зимовий (39,6±1,0 у. о.) і весняний (39,0± 
0,9 у. о.) періоди року. 

Достовірну відмінність результатів установлено на рівні понеділка (р<0,05), середи (р< 
0,05) і п’ятниці (р<0,05) між осіннім і зимовим періодами, а також понеділка (р<0,05) і середи 
(р<0,05) між осіннім і весняним сезонами року (табл. 1). 

Слід відзначити, що загальний індекс фізичної працездатності 9–10-річних дітей упро-
довж року змінюється незначно (Р>0,05). Восени він становить 43,3±1,4 ум. од., узимку 42,4± 
1,2 ум. од., навесні 42,0±1,1 ум. од. 
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Висновки 
1. Дослідженнями встановлено, що в осінній, зимовий і весняний періоди навчального 

року тижнева динаміка фізичної працездатності школярів 4-х класів знаходиться на низькому 
рівні. 

2. Встановлено подібність зимової і весняної картин динаміки фізичної працездатності 
та суттєва її відмінність в осінній період року (достовірну відмінність результатів установле-
но на рівні понеділка (р<0,05), середи (р<0,05) і п’ятниці (р<0,05) між осіннім і зимовим пері-
одами, а також понеділка (р<0,05) і середи (р<0,05) між осіннім і весняним сезонами року). 

3. Отримані результати досліджень доповнюють дані інших науковців відносно особли-
востей тижневої динаміки фізичної працездатності молодших школярів протягом навчально-
го року. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку пов’язані з обґрунтуванням і 
розробкою змісту та навантаження фізкультурних занять відповідно до сезонних особливо-
стей тижневої динаміки фізичної працездатності учнів. 
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Аннотация. В статье освещены результаты проведенных экспериментальных исследований недельной 
динамики физической работоспособности школьников 9 – 10 лет и проанализированы ее особенности в осенний, 
зимний и весенний периоды учебного года. Исследованы сезонные особенности динамики физической работо-
способности школьников 4-го класса в течение недельного цикла. Установлено, что в течение разных периодов 
учебного года физическая работоспособность школьников 9 – 10 лет (4-х классов) и динамика ее изменений в 
течение недели находится и происходит в низком уровне, а также имеет свои специфические особенности.  
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Abstract. The article deals with the results of the conducted experimental researches of a week's dynamics of 
physical capacity of 9-10 years old schoolchildren and its features in autumn, winter and spring periods of school year. It 
is set that during the different periods of school year physical capacity of 9-10 years old schoolchildren (4th classes) and a 
dynamics of its changes within a week is and takes place in a low level, and also has the specific features.  
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