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Анотація. Проблема, яка розглядається у цій статті, є актуальною в наш час. Зниження рівня фізи-
чної працездатності й фізичної підготовленості сучасних школярів та, як наслідок, погіршення рівня здо-
ров’я, вимагає пошуку шляхів зміни цієї ситуації. Тому метою нашої роботи є обґрунтування методів під-
вищення фізичної працездатності учнів 10 – 11 класів засобами фізичного виховання в поєднанні з експе-
риментальною програмою з оздоровчої гімнастики. Представлено дані про рівень фізичної працездатності 
учнів старшого шкільного віку та її вплив на поліпшення використання оздоровчої гімнастики на уроках 
фізичної культури. Дослідження довело позитивний вплив оздоровчої гімнастики та поліпшення рівня фі-
зичної працездатності старшокласників. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими й практичними зав-
даннями. В останні десятиліття відбулося значне погіршення стану здоров’я школярів. Кіль-
кість відхилень серед юнаків і дівчат 15 – 17 років значно збільшилася. Адаптація учнів до 
навчальних навантажень та успішність навчання відбувається за рахунок значного напружен-
ня функціональних систем організму. Серед функціональних розладів переважають пору-
шення системи кровообігу, друге місце займає порушення опорно-рухового апарату. На тре-
тьому місці – ендокринно-обмінні порушення. А показники, які характеризують фізичну пра-
цездатність й фізичну підготовленість, у сучасних підлітків значно нижчі, ніж у їх однолітків 
80 – 90-х років, унаслідок чого близько половини випускників-хлопців та дівчат – не в змозі 
виконувати нормативи фізичної підготовленості, які передбачені шкільною програмою з фі-
зичного виховання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми. Фізична працездатність – це результат фізичної підготовки, цілеспрямовано орга-
нізованого педагогічного процесу з розвитку фізичних якостей, отримання фізичних умінь і 
навичок. Погіршення здоров’я дітей та підлітків впливає на фізичну працездатність, підготов-
леність та рівень фізичного розвитку [16].  

Фізична працездатність проявляється в різноманітних формах м’язової діяльності. Вона 
залежить від «фізичної форми» або готовності (англ. «physical fitness») людини, його придат-
ності до фізичної праці, фізичної культури та спортивної діяльності. У наш час у поняття «фі-
зична працездатність» (в англійській термінології – Physical Working Capacity – PWC) різні 
автори вкладають різний зміст [2,9,10]. У поняття «фізична працездатність», а інколи просто 
«працездатність», вчені вкладають різний зміст [С. П. Летунов, Р. Е. Мотилянська, 1951; Ау-
лик И. В., 1972; Карпман Л. В. и др., 1974; Граєвська Н. Д., 1975; Кару Т. Э., 1975; Маритиро-
сов Э. Г. и др., 1975; Фарфель В. С, 1975; Дембо А. Г., 1975, 1976; Fleishman, 1964; WHO, 
1969; Astrand, Rodahi, 1970]. Терміном «фізична працездатність» ми позначаємо потенційну 
здатність людини проявити максимум фізичних зусиль у статичній, динамічній або змішаній 
роботі [2]. 

У багатьох дослідженнях у нас і за кордоном встановлено, що діти, які займаються фі-
зичною культурою, набагато менше хворіють на ангіну, хвороби органів дихання, ревматизм, 
інфекційні артрити і т.п., ніж діти, які нею не займаються [19].  

Усе, що описано вище, обґрунтовує актуальну і складну проблему фізичного виховання 
молодого покоління й поліпшення фізичної працездатності. 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми організації фізичного виховання дітей 
старшого шкільного віку показав, що в наш час розглянуто питання формування загальних і 
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спеціальних знань про фізичне здоров'я на теоретичному, методичному та практичному рі-
внях; визначено чинники, які впливають на рівень знань теоретичної підготовки старшоклас-
ників з фізичної культури, взаємозв'язок рівня знань із руховою активністю, фізичною підготов-
кою і функціональними особливостями організму [17]; обґрунтовано можливість вирішення 
проблеми підвищення рівня фізичного здоров'я дівчат та хлопців у віці 17 – 19-ти років засо-
бами фізичного виховання з урахуванням їх соматотипу; досліджено технологію впроваджен-
ня шейпінгу в урочні заняття з фізичного виховання старшокласниць для підвищення інтересу 
дівчат до систематичного відвідування уроків, рівня їх здоров'я та фізичної підготовки [20]. 

Але в науці мало дослідженим є вплив оздоровчої гімнастики на підвищення фізичної 
працездатності учнів старшої школи. А на практиці, незважаючи на різноманіття видів оздо-
ровчої гімнастики та їх широкий вплив на розвиток дитини, майже не використовуються. 

Мета – аналіз рівня фізичної працездатності учнів 10 – 11 класів та впливу оздоровчої 
гімнастики на її підвищення на уроках фізичної культури. 

Результати дослідження та їх обговорення. Регулярні фізичні навантаження вплива-
ють на здоров’я та фізичний стан людини будь-якого віку, причому в різні вікові періоди ці 
заняття мають різну мету. У молодому віці вони повинні бути спрямовані на вдосконалення 
фізичної підготовленості, фізичного розвитку та фізичної працездатності. 

Фізична працездатність є інтегративним вираженням можливостей людини, входить у 
поняття його здоров’я та характеризується низкою об’єктивних факторів. До них належать 
такі: статура та антропометричні показники; потужність, ємність й ефективність механізмів 
енергопродукції аеробним та анаеробним шляхом; сила та витривалість м’язів, нейром’язова 
координація; стан опорно-рухового апарату; психічний стан [11]. 

Фізичну працездатність ще розглядають як функціональний стан серцево-судинної та 
дихальної систем.  

Регулярні та правильно дозовані фізичні вправи розширюють функціональні й адапта-
ційні можливості серцево-судинної, дихальної та інших систем, призводять до підвищення рі-
вня окислювально-відновних процесів, сприяють збільшенню загальної пристосованості ор-
ганізму до несприятливих умов навколишнього середовища [18]. Високий рівень розвитку 
функціональної можливості апарату кровообігу, як правило, характеризує високу загальну 
працездатність організму [7]. 

Саме тому, у нашу експериментальну програму з оздоровчої гімнастики для учнів ста-
ршої школи ми ввели комплекси вправ, які, на нашу думку, найбільш широко впливають на 
всі органи та системи організму учнів для всебічного та гармонійного їх розвитку. А також 
впливають на підвищення рівня фізичної працездатності, фізичної підготовленості та здо-
ров’я в цілому.  

Ми розробили програму оздоровчої гімнастики для учнів 10 – 11 класів. Для перевірки 
її ефективності були сформовані експериментальна й контрольна група з учнів 10 класів сере-
дньої загальноосвітньої школи №4 м. Лисичанська. До груп належали, як хлопці, так і дівчата. 

У нашому дослідженні рівень працездатності в учнів старшого шкільного віку ми ви-
значали за результатами проби Руф’є, яка можлива для цього контингенту обстежуваних і до-
зволяє посередньо робити висновок про ступінь витривалості [14,12]. Також висока працезда-
тність служить показником стабільного здоров’я, і, навпаки, низькі її показники розглядають-
ся як фактор ризику для здоров’я [6].  

Гарним показником фізичної працездатності вважається частота серцевих скорочень 
(ЧСС), пов’язана лінійною залежністю з інтенсивністю фізичної роботи [5], при цьому збіль-
шення частоти пульсу до 180 уд./хв, за даними В.П. Загрядського та З.К. Сулимо-Самуйло [7], 
свідчить про досягнення меж фізичної працездатності. 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) залежить від багатьох факторів, включаючи вік, 
стать, умови навколишнього середовища, функціональний стан, положення тіла. ЧСС є од-
ним з інтегральних і доступних показників контролю й оцінювання напруження серцево-су-
динної системи (ССС), яка прямо залежить від інтенсивності того чи іншого фізичного або 
емоційного навантаження [1, 14]. У нетренованих людей ЧСС у стані cпокою вища, ніж у 
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спортсменів. Як нормальні стандарти ЧСС у нетренованих людей прийнятий діапазон 60 – 
89 уд./хв. [3]. 

 Вихідні показники ЧСС у стані спокою в обох групах (експериментальній та контроль-
ній) практично однакові й відповідають показникам нетренованих людей, вони представлені 
у таблицях 1 та 2. 

Аналіз рівня фізичної працездатності (РФП) досліджуваних експериментальної групи 
показав, що 5,7% учнів мають низький рівень, 3,8% – нижче за середній, 30,7% – середній рі-
вень, 9,6% - вищий за середній. У контрольній групі ці показники склали 10,8% – низький рі-
вень, 54,95% – нижче за середній, 29,4% – середній та 4,85% вищий за середній рівень. 

Аналіз результатів дослідження показав, що пробу Руф’є на оцінку, яка характеризувала 
б високий рівень працездатності, не виконав жоден учень як експериментальної, так і контро-
льної груп. 

На початок нашого педагогічного експерименту за початковими даними у показниках 
ЧСС після навантаження і після відновлення значних розбіжностей обстежуваних учнів не 
спостерігалося. Показники середнього арифметичного та середньо – квадратичного відхилен-
ня хлопців експериментальної групи становили – 113,5 ± 1,9, дівчат експериментальної групи 
– 125,3 ± 1,5, контрольної групи: хлопці – 117,8 ± 2,1, дівчата – 121,3 ± 1,4. Після відпочинку 
експериментальні дані показали, що середнє арифметичне та середнє квадратичне відхилення 
частоти серцевих скорочень у хлопців експериментальної групи становили – 96,6 ± 1,7, у дів-
чат – 102,6 ± 1,5 (табл. 1); показники контрольної групи показали у хлопців – 98,0 ± 1,8, дівчат 
– 101,1 ± 1,6 (табл. 2).  

Таблиця 1 
Середньостатистичні значення індексу Руф’є учнів експериментальної старшої школи 

 

Початковий результат Кінцевий результат Показник ЧСС 
X¹ ± m¹ y X² ± m² y 

у спокої 68,3 ± 1,1 4,3 66,9 ± 1 3,9 
після навантаження 113,5 ± 1,9 7,5 106,2 ± 1,3 5,2 

Х
ло

пц
і 

після відновлення 96,6 ± 1,7 6,8 88,5 ± 1,5 5,9 
у спокої 72,6 ± 1,0 5,7 71,2 ± 0,9 5,2 

після навантаження 125,3 ± 1,5 9,0 112,7 ± 1,2 6,9 

Ді
вч

ат
а 

після відновлення 102,6 ± 1,5 9,0 95,7 ± 1,5 8,6 
 

Наприкінці педагогічного експерименту ми бачимо суттєві зміни в показниках частоти 
серцевих скорочень. В експериментальній групі після навантаження середнє арифметичне 
значення та середні показники ЧСС у хлопців склали – 106,2 ± 1,3, у дівчат – 112,7 ± 1,2 (табл. 
2), тоді як у контрольній групі показники хлопців становили лише – 115,1 ± 1,8, у дівчат – 
118,4 ± 1,3. Ці показники значно вищі, ніж в учнів експериментальної. 

Відповідно і середній показник ЧСС після відновлення в учнів експериментальної групи 
поліпшився і став дорівнювати у хлопців – 88,5 ± 1,5, у дівчат – 95,7 ± 1,5. Отриманні дані го-
ворять про те, що відновлення організму після навантаження в учнів експериментальної гру-
пи відбувається швидше, ніж в учнів контрольної групи (табл. 2). 

Таблиця 2 
Середньостатистичні значення індексу Руф’є учнів КГ старшої школи 

 

Початковий результат Кінцевий результат Показник ЧСС 
X¹ ± m¹ y X² ± m² y 

у спокої 70,6 ± 1,2 4,6 71,9 ± 1,1 4,1 
після навантаження 117,8 ± 2,1 7,9 115,1 ± 1,8 6,9 

Х
ло

пц
і 

після відновлення 98,0 ± 1,8 7,0 97,9 ± 1,6 6,1 
у спокої 75,2 ± 0,7 4,1 73,7 ± 0,6 3,6 

після навантаження 121,3 ± 1,4 8,2 118,4 ± 1,3 7,2 

Ді
вч

ат
а 

після відновлення 101,1 ± 1,6 9,2 100,2 ± 1,4 8,0 
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У функціональній пробі Руф’є використовують частоту серцевих скорочень у різні за 
часом періоди відновлення після порівняно невеликого навантаження [5]. 

Поняття «фізична працездатність» широко використовується у фізіології праці та спо-
рту, авіаційній та космічній фізіології [4, 12] та є інтегральним показником, який характеризує 
кінцевий результат адаптивних змін в організмі людини, його фізичних можливостей [1, 2, 8]. 

Як відомо, значення індексу Руф’є розподіляють на п’ять рівнів :  
1) «низький»; 
2) «нижчий за середній»; 
3) «середній»; 
4) «вищий за середній»; 
5) «високий». 
На початку педагогічного експерименту ми отримали дані, які свідчать про те, що фізи-

чна працездатність у хлопців в експериментальної так і в контрольній групах належить до 
«середнього» рівня, у дівчат ці показники належать до «нижчому за середній», навіть ближче 
до «низького» рівня (табл. 3) 

Таблиця 3 
Показники функціональної проби Руф’є учнів старшої школи 

 

Початковий результат Кінцевий результат Групи 
X¹ ± m¹ y X² ± m² y 

Зміни у % 

хлопці 9,13 ± 0,5 2,1 7,46 ± 0,5 1,9 15,9 10-A 
(n=24) дівчата 10,3 ± 0,3 1,71 8,5 ± 0,3 1,81 18,7 

хлопці 9,53 ± 0,6 2,5 9,4 ± 0,62 2,3 5,2 10-Б 
(n=22) дівчата 10,1 ± 0,3 1,8 9,6 ± 0,3 1,6 4,9 

 

Після закінчення експериментального дослідження ми бачимо, що рівень фізичної пра-
цездатності у хлопців експериментальної групи залишився на «середньому» рівні, але при 
цьому, якщо подивитися на середньо арифметичне значення, то бачимо, що все ж відбулися 
поліпшення цього показника. Значення індексу Руф’є поліпшилось на 15,9% і стало дорівню-
вати 7,46 бала. У дівчат цієї ж групи рівень фізичної працездатності також поліпшився на 
18,7 %, середнє арифметичне дорівнювало 8,5 бала, що також становить «середній» рівень 
фізичної працездатності (табл. 3). 

У контрольній групі зміни значення індексу Руф’є незначні, у хлопців показники по-
ліпшилися на 5,2%, що дорівнювало 9,4 бала, у дівчат – 4,9% та 9,6 бала відповідно (табл. 3). 
Ці показники в обох групах свідчать про зміни рівня фізичної працездатності. 

Витривалість – це основний показник здоров’я, який є інтегральним показником функ-
ціонального стану (функціонального резерву) всіх систем організму – серцево-судинної, ди-
хальної, нейроендокринної та м’язової.  

Організація занять із фізичного виховання в експериментальній групі за умови потреб 
учнів (тобто використання комплексів оздоровчої гімнастики), адекватність фізичного наван-
таження індивідуальним можливостям організму учнів, раціональна регламентація їх за спря-
мованістю, обсягом та потужністю впливу сприяли, на наш погляд, тому, що рівень фізичної 
працездатності як у хлопців, так і у дівчат, став вищим, ніж у їх одноліток контрольної групи.  

Аналізуючи отримані дані, ми можемо сказати, що використання запропонованих ком-
плексів вправ оздоровчої гімнастики різноманітної спрямованості впливає на витривалість 
організму учнів старшого шкільного віку, суттєво змінило показники частоти серцевих ско-
рочень та індексу Руф’є в учнів експериментальної групи. 

Висновок. Як бачимо з усього зазначеного вище, рівень фізичної працездатності сучас-
них школярів у останні роки значно знизився. А, як відомо, низький рівень фізичної працезда-
тності прямо свідчить про те, що рівень здоров’я учнів також знаходиться на низькому рівні.  

Початкові дані функціональної проби Руфʼє учнів експериментальної групи склали у 
хлопців – 9,13 ± 0,5 бала, у дівчат – 10,3 ± 0,3 бала. В контрольній групі ці показники склада-
ли – 9,53 ± 0,6; 10,1 ± 0,3 відповідно. Після закінчення педагогічного дослідження та прове-
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дення повторного аналізу проби Руф’є учнів старшого шкільного віку показали, що значення 
індексу Руф’є у хлопців експериментальної групи покращилось на 15,9% та стало дорівнюва-
ти 7,46 балів, що дорівнює «середньому» рівню фізичної працездатності. У дівчат цієї ж гру-
пи рівень фізичної працездатності також покращився на 18,7%, середня арифметична дорі-
внювала 8,5 балів, що також складає «середній» рівень фізичної працездатності.  

Показники в обох групах свідчать про зміни рівня фізичної працездатності. Але порі-
внюючи зміни, які відбулися в експериментальній групі, то в контрольній їх майже не відбу-
лося. У хлопців показники покращились на 5,2%, що дорівнювало 9,4 бала, у дівчат – 4,9% та 
9,6 бала відповідно  

Експериментальні дані нашого педагогічного дослідження доводять, що використання 
оздоровчої гімнастики на уроках фізичної культури з учнями старшого шкільного віку дає 
позитивний вплив та динаміку поліпшення рівня фізичної працездатності та рівня здоров’я 
учнів старшого шкільного віку.  
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Аннотация. Проблема, которая рассматривается в данной статье, актуальна в наше время. Снижение 
уровня физической работоспособности и физической подготовленности современных школьников и, как следст-
вие, ухудшение уровня здоровья требует поиска путей изменения данной ситуации. Поэтому целью нашей рабо-
ты является обоснование методов повышения физической работоспособности учащихся 10 – 11 классов средст-
вами физического воспитания в сочетании с экспериментальной программой по оздоровительной гимнастике. 
Исследование показало положительное влияние оздоровительной гимнастики и улучшение уровня физической 
работоспособности старшеклассников. 

 

Ключевые слова: Физическая работоспособность, физическая подготовленность, ученики старшего 
школьного возраста, здоровья, оздоровительная гимнастика. 
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Abstract. The issue tackled considered in this article is highly topical presently. Decrease of physical working ca-
pacity and physical efficiency of modern school students, resulting in health deterioration demands for the ways of im-
proving this situation. Therefore the purpose of our work is justification of methods of physical efficiency increase form 
pupils of 10-11 classes by means of physical training accompanied by the experimental program of sanitary gymnastics. 
Are submitted data on level of physical efficiency of pupils of the advanced school age, and influences its improvements 
of use of health-improving gymnastics at lessons of physical culture. Research showed positive influence of improving 
gymnastics and improvement of physical efficiency of seniors. 
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