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Анотація. У статті наведено результати експериментальних досліджень рівня фізичної підготовле-
ності дітей молодшого шкільного віку. Аналіз результатів педагогічного тестування дозволив визначити 
провідні й недостатньо розвинені фізичні якості в досліджуваних дітей та зробити аналіз рівня фізичної 
підготовленості. Отримані дані можуть бути орієнтиром для вдосконалення фізичної підготовленості та 
корекції її рівня у процесі фізичного виховання. Дослідження проводилося для поліпшення ефективності 
процесу фізичного виховання для подолання наявних проблем у цьому питані.  
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Постановка проблеми. Підвищення рівня фізичної підготовки школярів є одним із го-
ловних завдань фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Основною ме-
тою навчального предмета "Основи здоров’я і фізична культура" є збереження і зміцнення 
здоров’я, розвиток основних фізичних якостей і рухових здібностей, підвищення рівня фізич-
ної підготовленості учнів.  

На досягнення цієї мети спрямована система фізичного виховання, яка безперервно роз-
вивається і вдосконалюється з урахуванням потреб сучасного суспільства. Система фізичного 
виховання школярів покликана підвищити фізичну підготовленість і працездатність учнів до 
рівня гармонійно розвитої людини [1]. 

Молодший шкільний вік – найбільш відповідальний період формування фізичних хара-
ктеристик дитини. У цьому віці закладаються основи культури рухів, засвоюються нові, рані-
ше невідомі фізичні вправи [5]. Важливе значення для оптимального нормування фізичних 
навантажень у процесі фізичного виховання мають відомості про фізичну підготовленість 
школярів. Визначення рівня фізичної підготовленості дітей є однією з найбільш важливих за-
вдань у діяльності науковців і викладачів фізичного виховання. Тестування у цьому напрямку 
допомагає вирішенню низки складних педагогічних завдань: виявити рівень розвитку рухо-
вих здібностей, оцінити якість процесу фізичного виховання. На основі результатів тестуван-
ня можна: порівнювати підготовленість різних вікових груп, здійснювати значною мірою 
об’єктивний контроль за розвитком фізичних здібностей, визначати переваги та недоліки за-
стосованих засобів, методів навчання і форм організації занять [8]. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз даних спеціальної літератури та результатів про-
ведених досліджень з цієї проблеми [1, 3, 5, 8] свідчить, що фізичне виховання школярів є ор-
ганічною складовою частиною усієї системи державної освіти дітей та забезпечує розвиток 
фізичного, морального здоров’я, комплексний підхід до формування розумових і фізичних 
якостей особистості, підготовку до активного життя та професійної діяльності.  

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я та зниженням рівня фізичної підготовленості 
молодших школярів, активно здійснюються пошуки нових шляхів їх поліпшення в процесі 
фізичного виховання.  

На сьогодні багато дослідників займаються питаннями фізичної підготовленості учнів 
молодшого шкільного віку [1, 3, 5, 8]. У своїх роботах вони вказують, що, на жаль, рівень фі-
зичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку є недостатнім. І наголошують на під-
вищенні рівня фізичної підготовленості за рахунок зміни засобів, форм і методів, які вплива-
ють на окремі фізичні якості.  

Однак у роботах недостатньо висвітлено рівень фізичної підготовленості дітей молод-
шого шкільного віку тому дослідження в цьому напрямку є актуальним. 

Мета дослідження полягає у визначенні рівня фізичної підготовленості дітей молод-
шого шкільного віку. 
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Методи та організація дослідження. На початку 2011–2012 навчального року було об-
стежено учнів других класів двох шкіл м. Кривий Ріг (СЗОШ № 42 і СЗОШ № 27), серед яких 
57 – хлопчиків і 66 – дівчаток разом 123 учні.  

Для вирішення поставлених завдань ми використали такі методи: аналіз науково-мето-
дичної літератури; педагогічне тестування; методи математичної статистики.  

Педагогічне тестування здійснювалося за експериментальною навчальною програмою 
для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів шляхом використання тестів з фізи-
чної підготовленості, за допомогою яких було визначено рівень розвитку рухових якостей [7].  

Результати дослідження та їх аналіз. Фізична підготовленість обстеження школярів 
визначалася за результатами педагогічного тестування, які констатують рівень прояву основ-
них рухових якостей: швидкості (біг 30 м), сили (стрибок у довжину з місця, згинання і роз-
гинання рук в упорі лежачи), витривалості (чергування ходьби та бігу до 1000м), спритності 
(човниковий біг 4×9 м), гнучкості (нахил тулуба вперед із положення сидячи). У табл. 1 наве-
дено середні показники фізичної підготовленості обстежених школярів. 

Таблиця 1 
Статистичні значення показників фізичної підготовленості дітей 2 класу 

 

Тести 

Ст
ат

. 
ха

ра
кт

ер
. 

Хлопчики 
n – 57 

Рівні навчальних 
досягнень 

Дівчата 
n – 66 

Рівні навчальних 
досягнень 

X 7,66 7,86 

S 0,38 0,29 

V 4,91 3,74 

Спринтерський біг 
на 30 м (с) 

m 0,05 

Середній 

0,04 

Середній 

X 109, 04 99,89 

S 9,50 10,02 

V 8,71 10,03 

Стрибок у довжи-
ну з місця (см) 

m 1,26 

Середній 

1,23 

Середній 

X 701,75 609,09 

S 171,6 166,16 

V 24,46 27,28 

Чергування ходьби 
та бігу до 1000м 
(м) 

m  

Початковий 

20,45 

Початковий 

X 7,05 4,88 

S 2,43 1,65 

V 34,46 33,83 

Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи (р) 

m 0,32 

Середній 

0,20 

Середній 

X 13,67 14,01 

S 0,41 0,48 

V 3,02 3,42 

Човниковий біг 
4х9м (с) 
 

m 0,05 

Середній 

0,06 

Середній 

X 1,07 3,11 

S 2,31 2,24 

V 216,18 72,13 

Нахил тулуба із 
положення сидячи 
(см) 

m 0,31 

Середній 

0,28 

Середній 
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Подані дані свідчать про однорідність показників у таких вправах як «біг 30 м» та «чов-
никовий біг 4×9 м» (V до 4,91% та V до 3,42 відповідно). Середня ступінь варіювання показ-
ників у вправах «стрибок у довжину з місця» (V до 10,03%). Значне розсіювання показників 
спостерігається у вправах «чергування ходьби та бігу до 1000м», «згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи» та «нахил тулуба вперед із положення сидячи» (V до 171,6%, V до 34,46 та V 
до 216,18 відповідно).  

При порівнянні показників у таких тестах: біг 30 м, стрибок у довжину з місця, згинання 
і розгинання рук в упорі лежачи, човниковий біг 4х9м, нахил тулуба вперед із положення си-
дячи – виявлено, що діти обстежених груп мають середній рівень розвитку фізичних якостей, 
які відповідають зазначеним вище тестам. А результати тесту «чергування ходьби та бігу до 
1000м» свідчать про початковий рівень розвитку витривалості в обстежуваних школярів. 

Необхідно відзначити, що хлопчики мають вищі показники у всіх тестах, крім тесту 
«нахил тулуба вперед із положенні сидячи», де показники дівчат є вищими, ніж у хлопчи-
ків. Пояснюється це гетерохронністю розвитку рухових якостей людини. Так, наприклад, 
сенситивні періоди приросту м’язової сили у хлопчиків і дівчат не збігаються. Сила м’язів 
рук і тулуба в усіх вікових періодах (після 6 років) у хлопчиків є більшою [5]. 

Гнучкість інтенсивно збільшується в дітей у віці від 6 до 8 та від 9 до 10 – 11 років, од-
нак у дівчат показники гнучкості на 20 – 30% є вищими, ніж у хлопчиків [6]. 

Таким чином, закономірності розвитку рухових якостей виявлених у ході досліджень, 
збігаються з даними, наведеними в літературі [1, 5, 8]. 

Аналіз результатів тестів, які характеризують фізичні якості, показав (табл.1), що най-
менш розвиненими є такі якості як витривалість і гнучкість у хлопчиків і у дівчат других класів. 

Отримані дані з виконання тестів фізичної підготовленості по балах, відповідають та-
ким рівням: 1бал -початковий рівень, 2 бали – середній рівень, 3бали – достатній і 4 бали – 
високий рівень навчальних досягнень (табл.2). 

Таблиця 2 
Бальна оцінка фізичної підготовленості учнів других класів (n=123)  

 

1 2 3 4 
Початковий Середній Достатній Високий 

Кількість  
школярів 

Кількість  
школярів 

Кількість  
школярів 

Кількість  
школярів 

Бали 
 
 
 

Тести Хл. Дів. Хл. Дів. Хл. Дів. Хл. Дів. 
Спринтерський біг 
на 30 м (с) 8 12 27 32 17 20 5 2 

Стрибок у довжи-
ну з місця (см) 8 25 33 11 4 18 12 12 

Чергування ходьби 
та бігу до 1000м 
(м) 

44 56 6 4 7 3 0 3 

Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи (р) 

9 22 18 43 30 0 0 1 

Човниковий біг 
4х9м (с) 2 3 12 10 24 26 19 27 

Нахил тулуба із 
положення сидячи 
(см) 

19 24 10 15 9 19 19 8 

 

Результати дослідження свідчать про достатній рівень розвитку швидкості обстежених 
дітей, оскільки у вправах «біг 30 м» можна побачити, що більшість хлопчиків (n=44) і дівчат 
(n=52) мають середній і достатній рівень розвитку швидкості.  
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Вправу «стрибок у довжину з місця» на середній і достатній рівень виконали 37 хлопців 
і 29 дівчат, по 12 показали високий рівень, але при цьому достатньо високий показник кілько-
сті дівчат (n=25) , які виконали цю вправу на початковий рівень. 

За даними наших тестувань можна зробити висновок, що найбільш відсталими є такі фі-
зичні якості як витривалість та гнучкість і у хлопчиків, і у дівчат. Так, 44 хлопчики і 56 дівчат 
мають початковий рівень розвитку витривалості і більша кількість дітей мають початковий і 
середній рівень гнучкості. 

Найбільш розвиненою фізичною якістю обстежених дітей є спритність, оскільки біль-
шість із них (хлопчики – (n=43), дівчата – (n=53)) має достатній і високий рівень розвитку 
спритності за результатами тесту. 

Спостерігается, що сила м’язів верхніх та нижніх кінцівок у дівчат розвинена не достат-
ньо, тому що лише одна дівчинка показала високий рівень розвитку сили, жодна не показала 
достатній рівень, а більшість має середній чи початковий рівень розвитку сили у тесті «зги-
нання і розгинання рук в упорі лежачи» та «стрибок у довжину з місця» 

Висновок. Отримані результати свідчать, що провідними фізичними якостями в обсте-
жених дітей других класів є спритність та силові здібності. При цьому при розробці експери-
ментальних методик занять необхідно приділити особливу увагу підвищенню рівня розвитку 
таких фізичних якостей як витривалість, гнучкість та сила м’язів верхніх і нижніх кінцівок у 
дівчат. 

Тому, на нашу думку, необхідно впроваджувати у процес фізичного виховання молод-
ших школярів додаткові засоби фізичної культури, які сприятимуть поліпшенню рівня фізич-
ної підготовленості молодших школярів. 

Обираючи зміст засобів і методів для розвитку фізичних здібностей школярів, необхід-
но цілеспрямовано впливати як на фізичні здібності, що інтенсивно розвиваються, так і на ті, 
що у своєму розвитку тимчасово відстають. Виконання цієї вимоги, як свідчать наукові до-
слідження [1, 4, 6] є обов'язковим, оскільки її недотримання може негативно позначитися на 
темпах розвитку фізичних здібностей у наступні вікові періоди. 

Перспективи подальших досліджень полягатимуть у доборі та апробації різноманіт-
них форм і засобів фізичного виховання для підвищення рівня фізичної підготовленості дітей 
молодшого шкільного віку і визначення їх ефективності. 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ольга ГОЛОВАТАЯ  
 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 
 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований уровня физической 
подготовленности детей младшего школьного возраста. Анализ результатов педагогического тестирования по-
зволил определить ведущие и отстающие физические качества у исследуемых детей и сделать анализ уровня фи-
зической подготовленности. Полученные данные могут служить ориентиром для совершенствования физической 
подготовленности и коррекции ее уровня в процессе физического воспитания. Исследование проводилось с це-
лью улучшения эффективности процесса физического воспитания для преодоления существующих проблем в 
этом вопросе. 

 

Ключевые слова: физическая подготовленность, дети младшего школьного возраста, педагогическое те-
стирование. 
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Abstract. In the article we present the results of experimental studies of the physical fitness of primary school chil-
dren. Analysis of educational tests allowed us to determine the leading and lagging physical qualities in children and to 
analyze the level of physical fitness. These data may serve as a guide for improving physical fitness and correction of its 
level during physical education. The study was conducted in order to improve the efficiency of physical education to over-
come existing problems in recent issues. 
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