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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сумська обласна рада прийняла обласну програму 
розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 pp. та пролонгувала її до 2015 p., 
де серед стратегічних цілей і пріоритетів розвитку фізичної культури і спорту в 
регіоні відзначено проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
роботи в системі початкової освіти. Це вимагає обов'язкового перегляду ставлення 
вчителів початкових класів і вихователів груп продовженого дня до фізкультурно-
оздоровчих заходів у режимі продовженого дня школи. 

Беручи до уваги той факт, що кількість молодших школярів із незадовільним 
станом здоров'я та низьким рівнем фізичної підготовленості неухильно зростає 
(І. П. Масляк, 2007; І. О. Калініченко, 2009; Г. Л. Воскобойнікова, 2011; Н. І. Коцур, 
2011), пошук шляхів оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 
молодшого шкільного віку в групі продовженого дня є актуальним (О. М. Ващенко, 
2003; О. Мар'єва, 2003; Г. Ф. Древель, 2006; В. О. Гаврилюк, 2010; Ю. В. Васьков, 
2010). Останні дослідження вказують на те, що вирішення ефективних шляхів 
покращання стану здоров'я учнів можливо за допомогою: програмування змісту 
занять фізичними вправами (Т. Ю. Круцевич, 2000; О. В. Давиденко, 2003; 
Л. Я. Іващенко, 2008; Г. В. Кротов, 2010; В. В. Слюсарчук, 2013); впровадження 
новітніх оздоровчих програм та технологій (О. В. Андреева, 2002; 1.1. Вовченко, 
2003; Ю. М. Мороз, 2004; М. В. Чернявський, 2010); застосування нетрадиційних 
форм та засобів фізичної культури і спорту (О. В Шиян, 2003; О. О Харитонова, 
2008; Т. К. Климанова, 2008; О. В. Циганок, 2009); урахування мотивації до занять 
фізичною культурою (Л. П. Іванченко, 2008; В. О. Сутула, 2008; С. М. Телебей, 
2009). 

Як відомо, одним із ефективних і доступних засобів фізичного виховання 
дітей є боротьба. Заняття одноборствами допомагають набути впевненості у власних 
силах, сприяють розвитку саме таких фізичних якостей, як швидка реакція, 
витривалість, спритність. Заняття різними видами одноборств сприяють вихованню 
сміливості, рішучості та формуванню життєво необхідних рухових навичок та умінь 
(Р. Кетельхут, 2003; В. В. Середа, К. В. Ананченко, Л. В. Гринь, 2009; А. М. Ратов, 
2011; Г. М. Арзютов, 2013). В той же час, існує незначна кількість праць, 
присвячених використанню у фізичному вихованні методик східних одноборств як 
засобу формування мотивації до здорового способу життя та розвитку рухових 
здібностей (В. О. Гаврилюк, 2011). Усе це вказує на перспективу ефективного 
застосування засобів одноборств (на прикладі боротьби дзюдо) для вирішення 
оздоровчих завдань в процесі фізкультурних занять з молодшими школярами. 

Наведене вище свідчить про актуальність розробки програми фізкультурно-
оздоровчих занять з елементами дзюдо для підвищення рівня фізичного здоров'я, 
розвитку фізичних якостей і формування життєво необхідних рухових навичок та 
умінь у дітей молодших класів у групах продовженого дня. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи СумДПУ імені 
А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки України на 2007-2011 pp. за темою 
«Оптимізація процесу навчання та виховання різних груп населення засобами 
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фізичної культури» (номер державної реєстрації 0107и002255) та за темою 
«Підвищення рівня здоров'я та фізичної підготовленості різних груп населення 
засобами фізичної культури» (номер державної реєстрації 011Ш005736) на 2011-
2015 рр. 

Роль автора полягала в аналізі стану здоров'я, фізичної підготовленості дітей 
молодшого шкільного віку, розробці програми фізкультурно-оздоровчих занять з 
елементами дзюдо, залученні дитячого контингенту до рухової активності, 
оптимізації процесу фізкультурно-оздоровчої роботи у початковій школі. 

Мета дослідження: науково обгрунтувати та розробити зміст програми 
фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо для молодших школярів в 
групах продовженого дня. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати та узагальнити дані спеціальної літератури з проблеми 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи в системі початкової освіти та 
визначити основні підходи до програмування занять фізичними вправами. 

2. Визначити рівень фізичної підготовленості та стан здоров'я, взаємозв'язки 
між окремими їх показниками та виявити мотиви до фізкультурно-оздоровчих 
занять учнів молодших класів в групах продовженого дня. 

3. Визначити складові засобів фізичного виховання при формуванні змісту 
оздоровчих занять і розробити програму фізкультурно-оздоровчих занять з 
елементами дзюдо для молодших школярів. 

4. Експериментально обгрунтувати ефективність застосування в системі 
позаурочних занять (у групах продовженого дня) з учнями молодших класів 
розробленої програми фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо. 

Об'єкт дослідження: фізкультурно-оздоровчі заняття молодших школярів в 
групах продовженого дня. 

Предмет дослідження: програма фізкультурно-оздоровчих занять з 
елементами дзюдо в групах продовженого дня. 

Для реалізації поставлених завдань використано такі методи дослідження: 
методи теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної літератури 
та документальних матеріалів; педагогічні методи дослідження: анкетування, бесіди, 
педагогічне спостереження, тестування рухових якостей, педагогічний експеримент; 
методи розрахунку основних показників захворюваності; антропометричні і 
фізіологічні методи; метод оцінки рівня соматичного здоров'я (за 
Г. Л. Апанасенком); методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 
- розроблено зміст програми фізкультурно-оздоровчих занять з елементами 

дзюдо для учнів молодших класів, особливість формування якої полягає у виконанні 
проектувальних операцій запропонованого алгоритму програмування оздоровчих 
занять, а реалізація сприяє покращенню стану здоров'я, підвищенню рівня фізичної 
підготовленості, розвитку життєво необхідних рухових умінь та навичок; 

- експериментально обгрунтовано ефективність використання програми 
фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо у процесі фізичного виховання 
молодших школярів у групах продовженого дня для підвищення рівня фізичного 
здоров'я, фізичної підготовленості, зниження захворюваності учнів молодших 
класів; 
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- встановлено особливості впливу засобів боротьби дзюдо на показники 
морфофункціонального стану, фізичної підготовленості молодших школярів, 
формування та розвиток життєво необхідних рухових умінь і навичок учнів. 

Доповнено дані про: 
- складові програмування занять фізичними вправами з метою підвищення 

рівня фізичного здоров'я в учнів молодших класів у процесі фізичного виховання; 
- функціональний стан, рівень розвитку рухових якостей та дані про 

структуру поширеності захворювань за окремими класами хвороб молодших 
школярів; 

- закономірності взаємозв'язку показників фізичної підготовленості і 
показників фізичного здоров'я молодших школярів, що дозволило розробити 
нормативи фізичної підготовленості, які відповідають середньому та нижче за 
середній рівню здоров'я молодших школярів; 

- теоретичні аспекти використання рухливих ігор в навчально-виховному 
процесі молодших школярів. 

Підтверджено наукові дані щодо: 
- ефективності впливу фізкультурно-оздоровчих занять у режимі навчального 

та продовженого дня на морфо-функціональний розвиток і рухові якості дітей 
молодшого шкільного віку; 

- високого рівня захворюваності учнів молодшого шкільного віку; 
- незадовільного стану фізичного здоров'я та низького рівня фізичної 

підготовленості учнів початкової школи. 
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці і впровадженні методики фізкультурно-оздоровчих занять з елементами 
дзюдо у практику функціонування груп продовженого дня Сумських 
загальноосвітніх навчальних закладів №7, №20, №22, навчально-виховний комплекс 
№9 «Веснянка» м. Суми, Тростянецької СШ І—111 ступенів №3, Охтирської 
СНІ І—111 ступенів №4, що підтверджується відповідними актами впровадження 
(від 14. 05. 2013, 15. 05. 2013, 16. 05. 2013, 21. 05. 2013, 22. 05. 2013 , 23.05.2013). 

Результати проведеного комплексного дослідження можуть бути використані 
в подальших наукових розробках для організації навчально-виховного процесу в 
шкільній та позашкільній практиці. 

Особистий внесок здобувача полягає у вивченні проблеми, формуванні мети 
і завдань дослідження, розробці та проведенні дослідження, накопиченні 
фактичного матеріалу, опрацюванні експериментальних даних, їх аналізі, 
обґрунтуванні та розробці програми фізкультурно-оздоровчих занять з елементами 
дзюдо, впровадженні її у практику фізичного виховання груп продовженого дня 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми, м. Тростянець. У спільних 
публікаціях автору належить проведення експериментальних досліджень та аналіз 
отриманих даних. 

Апробація результатів дослідження. Результати наукових пошуків були 
висвітлені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: 
III Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Молодь та 
олімпізм», присвяченій 80-річчю Національного університету фізичного виховання і 
спорту України (Київ, 2010); VI Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні 
проблеми фізичного виховання і спорту» (Харків, 2010); III Міжнародній науково-
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методичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного 
виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного 
виховання» (Київ, 2011); XV Міжнародній науковій конференції «Молода спортивна 
наука України» (Львів, 2011); Международной научно-практической Интернет-
конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, 
производстве и образовании 2013» (Одесса, 2013 ). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені в 
10 друкованих працях, із них 5 - у спеціалізованих фахових виданнях України 
(4 одноосібні), 1 - у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз 
(одноосібна), 3 - у наукових журналах та збірниках (з них 2 одноосібні) та 
«Програма з загальної фізичної підготовки з елементами дзюдо для учнів 
1^1 класів» для фахівців сфери фізичної культури і спорту, викладачів фізичного 
виховання початкової школи з метою оптимізації позакласної та гуртково-секційної 
роботи, яка додатково відображає наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається 
із переліку умовних скорочень, вступу, п'яти розділів, практичних рекомендацій, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота написана українською 
мовою, загальний текст якої викладено на 252 сторінках, з яких 170 основного 
тексту, цифрові дані представлені у 47 таблицях та ілюстровані 22 рисунками, 
9 додатків; перелік використаних джерел нараховує 311 найменувань, з яких 
13 іноземних авторів. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обгрунтовано актуальність обраної теми досліджень, вказано на 
зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, 
завдання, об'єкт, предмет дослідження; розкрито наукову новизну та практичну 
значущість одержаних результатів, зазначено особистий внесок автора; подано 
інформацію про апробацію результатів дослідження та публікації автора за темою 
дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи використання 
фізкультурно-оздоровчих занять в початковій школі» проаналізовані та 
узагальнені дані спеціальної літератури з питань застосування оздоровчих форм 
занять в режимі навчального та продовженого дня, проведено аналіз програм та 
технологій, що використовуються в практиці фізичного виховання молодших 
школярів. У процесі вивчення наукової літератури виявлено, що існує необхідність 
у вирішенні питань, які стосуються дослідження ефективних шляхів покращання 
стану здоров'я молодших школярів за допомогою програмування змісту занять 
фізичними вправами. Визначено основи планування фізкультурно-оздоровчих 
занять із урахуванням вікових закономірностей розвитку фізичних якостей 
молодших школярів. Розкрито питання використання боротьби дзюдо, як 
ефективного засобу фізичного виховання. 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що навіть при наявності 
інформації стосовно використання методик східних одноборств в фізичній культурі 
школярів для формування мотивації до здорового способу життя, відсутні дані щодо 
їх впливу на формування життєво необхідних рухових умінь та навичок, 
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покращання фізичного стану молодших школярів під час позаурочних занять в 
режимі продовженого дня школи. У зв'язку з цим, існує об'єктивна необхідність у 
вирішенні питань, щодо розробки програми фізкультурно-оздоровчих занять з 
елементами дзюдо для молодших школярів, спрямованої на підвищення рівня їх 
здоров'я та розвитку фізичних якостей. 

У другому розділі «Методи та організація досліджень» відповідно до мети і 
завдань дослідження наведено застосований автором комплекс методів: теоретичний 
аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічні методи: 
анкетування, бесіди, спостереження за навчальним процесом в групах продовженого 
дня для визначення мотивації і ставлення школярів до фізкультурно-оздоровчих 
занять; педагогічне тестування рухових якостей: біг на 300 м, біг на 30 м, 
човниковий біг 4x9 м, нахил тулубу вперед з положення сидячи, нахил тулубу із 
положення сидячи в сід протягом 60 с, стрибок в довжину з місця, згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи; морфо-функціональні: вимірювання довжини і маси 
тіла, спірометрія, динамометрія, пульсометрія і функціональні проби. Методи 
розрахунку основних показників захворюваності використовувались для визначення 
кількості випадків захворюваності одного учня і днів пропущених через хворобу 
одним учнем за рік. Експрес-оцінка соматичного здоров'я здійснювалася за 
методикою Г. Л. Апанасенка (1992). 

Результати досліджень оброблялися за допомогою методів математичної 
статистики, що забезпечило кількісний та якісний аналіз показників. 

Дослідження проводилося у чотири етапи. 
На першому етапі дослідження (2009 рр.) було проведено аналіз літературних 

джерел, вивчено науково-методичні аспекти фізичного виховання в загальноосвітній 
школі; обгрунтовано актуальність роботи, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет 
дисертаційного дослідження, підібрано доступні та інформативні методи 
дослідження. 

На другому етапі дослідження (2009-2010 рр.) було визначено мотивацію 
учнів молодшого шкільного віку м. Суми та Сумської області до фізкультурно-
оздоровчих занять, які проводяться в початковій школі (у анкетуванні взяли участь 
учні у кількості 1112 дітей з них 528 дівчаток і 584 хлопчиків); організовано і 
проведено констатуючий експеримент, за результатами якого була дана оцінка 
морфо-функціонального стану, фізичного здоров'я і фізичної підготовленості 
школярів 7-10 років загальноосвітніх шкіл м. Суми: №7, №20, № 22 та НВК №9; 
визначено показники захворюваності й структуру поширеності захворювань за 
окремими класами хвороб молодших школярів, проаналізовано стан здоров'я 
409 учнів початкових класів. Також було визначено взаємозв'язок між показниками 
фізичного здоров'я та фізичної підготовленості молодших школярів та досліджено 
факторну структуру фізичної підготовленості учнів. 

Підґрунтям для застосування засобів дзюдо стали результати, які були 
отримані під час застосування соціологічних та педагогічних методів дослідження. 
Тому на другому етапі дослідження обгрунтовано та розроблено програму 
фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо для молодших школярів та 
методичні рекомендації до її використання в початковій школі вихователями груп 
продовженого дня, вчителями початкових класів. 
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На третьому етані дослідження (2011-2012 рр.) було проведено 
формувальний експеримент із використанням розробленої авторської програми на 
позаурочних заняттях, які застосовуються в групі продовженого дня на базі НВК №9 
і ЗНЗ №22. Здійснено визначення ефективності розробленої комплексної програми 
на показники фізичного розвитку, стану фізичного здоров'я й фізичної 
підготовленості. У дослідженні взяли участь 130 молодших школярів, з яких було 
сформовано основну групу (ОГ) і групу порівняння (ГП). ОГ складалась з 
59 школярів 7-9 річного віку (34 хлопців і 25 дівчат), ГП - 71, з них 37 хлопчиків та 
34 дівчинки. 

Обидві групи формувалися шляхом випадкового вибору випробуваних, 
суттєвої різниці між досліджуваними показниками не спостерігалося (р>0,05). Учні 
ГП під час «Години фізичної культури» в групі продовженого дня займалися 
фізичними вправами і оздоровчими процедурами за методикою навчального 
закладу, на які виділявся час згідно нормативним документам про групу 
продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу. Випробувані ОГ, на 
відміну від учнів ГП, три рази на тиждень займалися за розробленою авторською 
програмою фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо. Педагогічний 
експеримент тривав один навчальний рік із вересня до травня. 

На четвертому етапі дослідження (2012-2013 рр.) здійснювалася обробка 
результатів, отриманих у ході експерименту, методами математичної статистики; 
обґрунтовувався вплив і ефективність використання авторської програми 
фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо; проводилося оформлення 
дисертаційної роботи й актів впровадження одержаних результатів у навчальний 
процес учнів молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

У третьому розділі «Характеристика фізичного стану, фізичної 
підготовленості молодших школярів та визначення їх інтересу до занять 
оздоровчої спрямованості» представлено результати констатувального 
експерименту. 

Констатувальний експеримент дав змогу отримати первинну інформацію 
стосовно захворюваності учнів молодшого шкільного віку, вихідного фізичного і 
функціонального стану та фізичної підготовленості молодших школярів, характеру 
взаємозв'язків між цими показниками. 

Оцінку соматичного здоров'я молодших школярів проводили за методикою 
Г. Л. Апанасенка (1992). Проведені дослідження дозволили визначити, що 27,7% 
молодших школярів мають низький та 38,7% нижчий за середній рівень 
соматичного здоров'я (РСЗ), а середній РСЗ виявлено у 31,8% учнів початкових 
класів. Водночас, лише 1,8% дітей мали високий та вище середнього рівень 
соматичного здоров'я. Вивчення стану соматичного здоров'я у віковому аспекті 
показало, що у дівчаток період помітного погіршання рівня здоров'я припадає на 
9 років (41,7%), у хлопчиків 8-9 років (25,0-27,5%) (рис. 1,2). 
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50,0 п 

7 років 8 років 9 років 10 років 

Рис. 1. Розподіл дівчаток 7-10 років за рівнем 
соматичного здоров'я (%): 

И - Низький; 0 - Нижче середнього; 
0 - Середній; 5 9 - Вище середнього та високий; 

Рис. 2. Розподіл хлопчиків 7-10 років за рівнем 
соматичного здоров'я (%): 

Н - Низький; В - Нижче середнього; 
0 - Середній; ЕЗ - Вище середнього та високий; 

Проведений аналіз показників захворюваності учнів 1—4 класів дозволив 
встановити, що середня кількість днів, пропущених по захворюваності в 
навчальному році учнями класів, становить від 13,4 до 14,9 днів. Найбільшу 
кількість випадків хвороб на рік виявлено в учнів другого класу, яка складає в 
середньому 3,9 навчальних днів, в той час як у учнів 4-го класу дорівнює-
2,1 навчальний день. З аналізу кількості навчальних днів пропущених учнями 
молодших класів через хворобу виявлено статистично достовірне їх збільшення 
(р<0,05) в грудні та січні місяці. Кількість днів, пропущених у зв'язку із 
захворюванням учнями класів, складає 84,1% від загальної кількості 
пропущених днів у навчальному році. У структурі поширеності захворювань за 
окремими класами хвороб дітей молодшого шкільного віку переважають 
захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини (24,3%), хвороби 
системи кровообігу (9,8%), хвороби ока і його придаткового апарату (9,8%), хвороби 
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органів дихання 6,0% та ін. В учнів 1-2 класу серед найпоширеніших захворювань є 
хвороби ока і його придаткового апарату (12,4%), в учнів 3 класу - хвороби органів 
травлення (10,5%), 4 класу - хвороби системи кровообігу (14,7%) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Структура поширеності захворювань за окремими класами хвороб* у дітей 

молодшого шкільного віку (%) 
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1 105 6,8 4,0 14,9 4,2 2,1 12,4 5,6 18,7 
2 106 6,5 4,2 22,5 9,2 5,3 10,3 8,8 15,6 
3 98 5,0 2,8 33,9 10,5 4,6 9,6 9,9 20,3 
4 100 5,6 5,8 25,6 7,5 5,4 6,9 14,7 16,2 

1-4 409 6,0 4,3 24,3 7,8 4,3 9,8 9,8 17,8 
Примітка. *- класи хвороб наведені за даними Центру медичної статистики МОЗ 

України, 2007 р. 

Для контролю фізичної підготовленості школярів використовувалися індекси 
фізичної підготовленості, оцінку яких здійснювали за 12-бальною шкалою. Для 
розрахунку рухових індексів використовувалися індивідуальні показники фізичного 
розвитку, результати рухових тестів: біг на 30 м, стрибок у довжину з місця, а також 
результати динамометрії (сили кисті) і проби Руф'є (фізична працездатність). Згідно 
з результатами дослідження від 50,3% до 57,1% дітей молодшого шкільного віку 
мали середній рівень загальної фізичної підготовленості (ФП). Достатній та високий 
рівень ФП за результатами рухових індексів спостерігається лише в 11,0-15,0% 
учнів початкових класів, тоді як низький рівень ФП виявлено в 30,0-35,0% школярів 
(рис. 3). 

Проведений кореляційний аналіз зв'язку між показниками фізичного здоров'я 
і фізичної підготовленості виявив зв'язки слабкої та помірної сили. Помірні 
кореляційні зв'язки виявлені між життєвим індексом і показниками спритності 
(дівчата г=0,46, хлопці г=0,55; р<0,05) та швидкості (дівчата г=0,41, хлопці г=0,48; 
р<0,05); між показниками тестів на силу та силовим індексом зафіксовано помірний 
ступінь взаємозв'язку (дівчата г=0,47-0,71, хлопці г=0,48—0,61; р<0,05) і з 
показниками на спритність (г=0,46-0,52; г=0,31-0,64; р<0,05). Аналіз 
співвідношення рівнів ФП із рівнями фізичного здоров'я показав певну позитивну 
тенденцію між ними у дітей 7-10 років. Визначено, що з покращенням рівня 
фізичного здоров'я молодших школярів спостерігається підвищення результатів у 
виконанні контрольних вправ з фізичної підготовленості у 13,1% учнів з середнім 
рівнем фізичного здоров'я, тоді як серед учнів з низьким рівнем фізичного здоров'я 
таких не було виявлено. 
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Рис. 3. Розподіл учнів 1—4 класів за рівнем 
фізичної підготовленості (п=237): 

0- низький; середній; 5 3 - достатній та високий. 

Показники фізичного стану, що мали вірогідний ступінь значимості 
коефіцієнтів кореляції, були використанні у якості змінних величин у рівняннях 
регресії. За допомогою регресійного аналізу було отримано рівняння регресії для 
визначення модельних характеристик фізичної підготовленості дітей молодшого 
шкільного віку, тобто оптимальних та належних величини показників фізичної 
підготовленості учнів з нижче за безпечний РСЗ. Для визначення найбільш 
значимих для молодших школярів компонентів фізичної підготовленості, а також 
питомої ваги завдань і засобів їх реалізації на фізкультурно-оздоровчих заняттях, 
було проведено факторний аналіз, у результаті якого отримано чотирьох-
компонентну структуру фізичної підготовленості молодших школярів (рис. 4). 

Швидкісно-
силові, 

швидкісні 
якості; 20,0 % 

Кординаційні 
якості; 26,0 % 

Силові якості; 
17,3% 

Гнучкість; 
% 

Рис. 4. Факторна структура фізичної підготовленості 
молодших школярів (п=237) 

Перший фактор відмічений високим навантаженням на змінні, що 
характеризують координаційні здібності - здібність до рівноваги та «Човниковий біг 
4x9 м» (г=0,54-0,74; р<0,05), другий фактор - швидкісно-силові і швидкісні 
здібності - стрибок в довжину з місця, біг на 30 м та на 60 м (г=0,57—0,86; р<0,05). 
До третього фактору увійшли силові показники: згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи від підлоги та згинання розгинання тулубу з положення лежачи в сід 
протягом 60 с (г=0,43—0,79; р<0,05). Четвертий фактор - гнучкість, представлений 
вправою нахил тулубу з положення лежачи (г=0,56; р<0,05). Встановлено, що 
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раціональним плануванням фізичної підготовки учнів молодших класів на заняттях 
із елементами дзюдо є наступний розподіл часу: на розвиток координаційних 
здібностей відводиться (26,0%) від всього часу, що заплановано на фізичну 
підготовку молодших школярів, на розвиток швидкісно-силових якостей - (20,0%), 
силових якостей - (17,3%) і гнучкості - (14,3%). Питома вага факторів у загальну 
дисперсію вибірки склала 77,6%. 

Для розробки програми фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо 
враховували ставлення та уподобання молодших школярів до різних видів спорту і 
їхні мотиви до занять руховою активністю протягом навчального дня. З аналізу 
результатів анкетних даних (табл. 2) встановлено, що серед фізкультурно-
оздоровчих заходів, які застосовуються в початкової школі, найпопулярнішими є 
рухливі ігри (39,7% у хлопців та 49,4% у дівчат); друге місце посідає - «Спортивно-
оздоровча година» (29,2% у хлопців і 13,6% у дівчат). Вивчення потреб та мотивів 
молодших школярів щодо занять фізичними вправами в групах продовженого дня 
показало, що серед мотивів занять на одне з перших місць учні поставили зміцнення 
здоров'я (51,7% дівчаток та 38,7% хлопців), спілкування з друзями - 16,1% та 16,4% 
відповідно, розвиток фізичних якостей (21,7% у хлопців і 11,9% у дівчат). Серед 
спортивних секцій, які учні 1-4 класів відвідують в позакласний та позашкільний 
час, найпопулярнішими виявились футбол (38,2%) і одноборства (37,9%) у 
хлопчиків, серед дівчат- одноборства (17,3%). Дослідження інтересу учнів 1 -
4 класів до занять із застосування елементів дзюдо дозволило отримати наступні 
дані: 64,2% дівчат і 76,4% хлопчиків мають бажання відвідувати такі заняття. 

Таблиця 2 
Рейтинг видів фізкультурно-оздоровчих заходів 

Вид рухової активності 
Хлопчики (п=584) Дівчата (п=528) 

Вид рухової активності Відносна 
кількість, % Місце Відносна 

кількість, % Місце 

Спортивно-оздоровча 
година 29,2 II 13,6 II 

Фізкультурна пауза 7,9 V 7,2 VI 
Рухливі ігри 39,7 І 49,4 І 
Фізкультурна хвилинка 9,9 III 8,1 V 
Гімнастика до занять 4,6 VI 12,8 III 
Пішохідні прогулянки 8,7 IV 8,9 IV 

Таким чином, результати аналізу літературних джерел, даних медичних 
карток, а також дані, отримані під час застосування соціологічних, педагогічних, 
функціональних та інструментальних методів дослідження в ході констатувального 
експерименту стали підґрунтям для розробки програми фізкультурно-оздоровчих 
занять з елементами дзюдо. 

У четвертому розділі «Обґрунтування розробленої експериментальної 
програми фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо для молодших 
школярів» представлено дані формувального експерименту. Згідно з 
рекомендаціями фахівців алгоритм програмування при формуванні змісту 
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фізкультурно-оздоровчих занять складається з урахування: рівня розвитку у дітей 
мотиваційних пріоритетів і рівня сформованості та розвитку фізичної 
підготовленості; визначення належних норм інтенсивності фізичного навантаження 
в залежності від рівня соматичного здоров'я учнів; вибору співвідношення засобів 
різної спрямованості на заняттях з молодшими школярами. 

Усі зазначенні положення були враховані при розробці фізкультурно-
оздоровчих занять з елементами дзюдо, а саме визначено: 

- мінімальні фізичні навантаження для молодших школярів із різним рівнем 
фізичного здоров'я: так для учнів з низьким РФЗ інтенсивність фізичного 
навантаження при виконанні аеробних фізичних вправ є оптимальною при ЧСС 
125-135 уд.-хв"'; для учнів з нижче за середній Р Ф З - 136—145 уд.-хв"1; для 
середнього Р Ф З - 146-155 уд.-хв"1; для учнів з вище середнім та високим Р Ф З -
156-160 уд.-хв-1; 

-раціональний варіант планування кількості занять для учнів молодших 
класів, спрямованих на розвиток рухових здібностей: на розвиток спритності 
відводиться 30 занять, швидкісно-силових якостей - 24 заняття, силових - 20 і 
гнучкості - 17 занять протягом року. 

Розробка програми фізкультурно-оздоровчих занять із елементами дзюдо 
спиралася на фундаментальні положення теорії фізичного виховання, оздоровчої 
фізичної культури (В. К. Бальсевич, 1996; Л. П. Матвєєв, 1991-2010; Л. Я. Іващенко, 
О. Л. Благій, Ю. О. Усачов, 2008; Т. Ю. Круцевич, 2003-2012) та спортивної 
практики (Г. М. Арзютов, 2001; Ю. А. Шулика, 2006; В. Б. Шестаков, 2008 та ін.). З 
урахуванням перерахованих положень було розроблено загальну структуру річного 
циклу фізкультурно-оздоровчих занять молодших школярів із пріоритетним 
використанням елементів дзюдо, яка розділена на три етапи, кожен з яких має свою 
мету та вирішує певні завдання. Основною метою програми, перш за все, є 
розширення і поповнення запасу рухових умінь і навичок, вивчення елементів 
дзюдо для подальшого удосконалення навичок самозахисту та розвитку життєво 
необхідних навичок і умінь 

Головним завданням першого етапу програми занять із елементами дзюдо є 
підвищення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості, формування 
стійкого інтересу та потреби у заняттях фізичними вправами, вивчення навичок 
страхування та самострахування. Другий етап фізкультурно-оздоровчих занять 
складався з двох блоків: навчального блоку, в якому формуються навички 
самострахування; засвоюються спеціально підготовчі фізичні вправи, ігри-борця. 
Завдання навчального блоку- навчити учнів техніці боротьби в стійці, що 
включає вивчення положення прямої стійки, лівосторонньої, правосторонньої; 
варіанти захоплень: односторонні - прямі, зворотні, двосторонні - дальні, ближні; 
виведення з рівноваги, пересування, повороти в стійці та техніці боротьби у 
партері, що складалась з вивчення утримання в партері та вихід з нього (утримання 
збоку, зворотне утримання). Наступний блок-оздоровчо-виховний, що включає 
використання рухливих ігор із елементами одноборств. При проведенні ігор із 
елементами боротьби, підбір гравців здійснюють із рівних за силами та рівнем 
фізичного розвитку і здоров'я учнів. Застосування ігор-борця, в які входять ігри в 
торкання, ігри з атакуючими захопленнями, цілеспрямовано формують у учнів 
елементарні життєво необхідні навички і уміння. Блок-схему експериментальної 
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програми представлено нарис. 5. 

Програма фізкультурно-оздоровчих 
занять з елементами дзюдо 

Програма фізкультурно-оздоровчих 
занять з елементами дзюдо 1 

Програма фізкультурно-оздоровчих 
занять з елементами дзюдо 

І етап (вересень-жовтень, 
19 занять) 
Мета: адаптація організму 
молодших школярів до 
фізичних навантажень; 
формування навичок страху-
вання та самострахування 

Т Т " 
II етап (жовтень-травень, 
65 занять). 
Мета: формування, 
розвиток та удосконалення 
навичок самозахисту, під-
вищення фізичного стану і 
фізичної підготовленості 

5 

III етап (червень-
сергіень, 24 заняття). 
Мста: підтримка 
досягнутого РСЗ, РФП; 
удосконалення навичок 
самострахування, розви-
ток Фізичних якостей 

V " 
Інформаційний 

блок 
Розминковий 

блок 
Навчальний Оздоровчо-

виховний 
Заключний 

Завдання 

І 
Формування 
стійкого інте-
ресу та потре-
би у заняттях 
фізичними 
вправами 

Формування 
навичок 
страхування 
і само-
страхування 

Засвоєння елементів 
техніки дзюдо в стій-
ці: захоплення, пере-
сування, виведення з 
рівноваги; партері: 
перевороти 

Розвиток 
фізичних 
якостей, 
удосконалення 
базової техніки 
дзюдо 

Підтримка 
досягнутого 
РФЗ, РФП 

і 
Засоби 

X 
Вправи для 
вивчення 
навичок само-
страхування і 
страхування, 
рухливі ігри 

Загальнорозви-
вальні вправи. 
Спеціальні 
вправи: підвідні, 
підготовчі, 
імітаційні 

Рухливі ігри-
борця. 
Вправи для 
розвитку 
фізичних 
якостей 

Комплекси 
рухливих ігор 
для розвитку 
фізичних 
якостей, ігри-
борця 

ґ м 
Методи: метод блоків (об'єднання між собою раніше вивчених елементів у один технічний 
прийом); ігровий; змагальний; поточно-груповий метод. 
Способи: фронтальний; груповий ; коловий; індивідуальний. 

Ч / 
Рис. 5. Блок-схема експериментальної програми фізкультурно-оздоровчих 

занять з елементами дзюдо для молодших школярів 

Для обґрунтування ефективності програми фізкультурно-оздоровчих занять із 
елементами дзюдо проводився педагогічний експеримент, в якому принципова 
різниця у змісті занять ОГ порівняно з ГП визначалась, по-перше, - у 
співвідношенні засобів, інтенсивності, обсязі і спрямованості навантаження, по-
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друге, - у використанні спеціально-підготовчих вправ борців та елементів дзюдо для 
формування навичок самозахисту; включення до змісту вправ для вивчення навичок 
самострахування. Слід зазначити, що на момент початку дослідження достовірної 
різниці між групами за показниками морфо-функціонального розвитку та стану 
здоров'я не виявлено (р>0,05). 

Критеріями ефективності фізкультурно-оздоровчих занять в ОГ були: 
зниження захворюваності, підвищення рівня здоров'я, позитивні зміни показників 
морфофункціонального розвитку. Результати формувального експерименту свідчать 
про достовірне збільшення кількості учнів із середнім РСЗ в ОГ - 64,4%, порівняно з 
ГП - 29,6%. Варто відмітити, що після педагогічного експерименту в ГП учні з вище 
середнім та високим РСЗ відсутні, тоді як в ОГ їх частка складає - 11,9% (рис. 6). 

£ 
й 1 
х А к о '2 а § 
З 

Низький Нижче Середній Вище Високий 
середнього середнього Рівень фізичного здоров'я 

Рис. 6. Кількість молодших школярів, які покращили свій загальний 
рівень фізичного здоров'я (%): 

Е5 - Основна група; 5 3 - Група порівняння. 

В учнів ОГ достовірно змінилися (р<0,05-0,001) всі досліджувані морфо-
функціональні показники. У хлопчиків ОГ життєвий індекс збільшився на 11,6%, 
тоді як у хлопчиків ГП спостерігається суттєве зменшення даного індексу, 
порівняно з початковими результатами дослідження (р<0,05). Силовий індекс у 
дівчаток ОГ зріс на 34,2%, що на 17,7% більше у порівнянні з дівчатками ГП. 
Фізична працездатність молодших школярів, яка оцінювалась за індексом Руф'є, 
достовірно (р<0,001) зросла в учнів ОГ. У дівчаток ГП показник даного індексу 
після експерименту погіршився на 3,2% у порівнянні з дівчатками ОГ (1=3,81; 
р<0,001). У хлопчиків ГП спостерігається підвищення індексу Руф'є на 3,3% і вказує 
на суттєву відмінність від хлопчиків ОГ (1=2,63; р>0,05). Показник ЖСЛ за період 
занять у хлопчиків ОГ збільшився на 22,5%, у дівчаток ОГ н а - 15,9% 
(р<0,05-0,001). Показники ортостатичних проб характеризуються вірогідною 
різницею у учнів ОГ та ГП після дослідження. Час затримки дихання на вдиху у 
дівчаток ОГ порівняно з ГП, збільшився на 14,6 с (р<0,05-0,001), у хлопчиків О Г -
12,4с, час затримки дихання на видиху- 4,4 с і 2,8с, що достовірно більше 
порівняно з учнями ГП (р<0,05-0,01). Покращення соматичного здоров'я вплинуло 
на підвищення функціональних показників організму учнів, що спричинило 
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статистично-вірогідне (р<0,05) зменшення пропусків навчальних днів учнями ОГ 
через захворювання (табл. 3). 

Таблиця З 
Кількість днів, пропущених за хворобою одним учнем протягом 

навчального року ( X ± т ) 

Група 
Кількість пропущених днів одним учнем 

Різниця 

Група 
Кількість пропущених днів одним учнем 

Днів % Група 
І півріччя II півріччя 

Днів % 

ОГ (п=59) 6,54±0,47 1=0,72; 
р>0,05 

4,37±0,27 1=6,09; 
р<0,001 

2,17 33,18 
ГП (п=71) 7,01±0,45 

1=0,72; 
р>0,05 7,37±0,39 

1=6,09; 
р<0,001 +0,36 5,14 

Після завершення формуючого експерименту показники фізичної 
підготовленості учнів змінилися як в ОГ, так і у ГП, в той же час результати учнів 
ОГ стали статистично значимо кращими у порівнянні з результатами учнів ГП 
(р<0,05-0,001). В учнів ОГ статистично достовірно (р<0,05-0,001) покращились 
показники: швидкості - у хлопчиків на 12,7 % та дівчаток на 12,8% (р<0,05); сили -
у хлопчиків на 41,7%, у дівчат ОГ на 44,4%; гнучкості - у хлопчиків від 2,1±0,8 см 
до 5,1±0,7 см (р<0,001) та в дівчаток від 2,3±0,8 см до 5,9±0,6 см (р<0,001); 
спритності - на 7,22% (р<0,05) у хлопчиків та 5,35% (р<0,05) у дівчаток, також 
покращились результати стрибка в довжину з місця у хлопчиків на - 8,2% (р<0,01) і 
дівчаток н а - 8,5% (р<0,01) ОГ. У школярів ГП за період експерименту виявлені 
незначні зміни за показниками швидкості у порівнянні з ОГ: у хлопчиків результат 
збільшився на 4,1% (р<0,05), у дівчаток на - 5,8% (р<0,05). 

Результати дослідження свідчать про статистично значимо вищі показники 
(р<0,05—0,01) учнів ОГ по відношенню до учнів ГП у показниках тестових вправ, що 
характеризують здатність до рівноваги: за тестом «Фламінго» дівчатка зменшили 
кількість спроб на 13,8% у порівнянні з дівчатками ГП, у хлопчиків на 15,6% 
відповідно (р<0,01); за тестом «Статистична рівновага за методикою 
Бондаревського з відкритими очима» у хлопчиків за період експерименту приріст 
склав 30,5%, у дівчаток- 28,1% (р<0,01). Суттєво кращі результати після 
експерименту виявлено у здатності до збереження динамічної рівноваги на 
гімнастичній лаві у учнів ОГ (дівчатка- 0,4с; хлопчики - 0,5 с; р<0,01), а в ГП 
достовірних змін не визначено (р>0,05). 

За даними результатів дослідження кількість учнів з достатнім рівнем фізичної 
підготовленості до експерименту в досліджуваних групах школярів дорівнювала 
2-3%. Після експерименту виявлено достовірне підвищення на 13,5% (р<0,05) 
кількості учнів ОГ з достатнім РФП, у школярів ГП кількість учнів з достатнім РФП 
достовірно не змінилась (2,2%; р>0,05). У школярів ОГ після закінчення 
експерименту виявлено зменшення учнів з низьким РФП на 37,9% (р<0,01), у ГП 
на - 10,8% (р<0,05). 

Таким чином, розроблена програма фізкультурно-оздоровчих занять із 
елементами дзюдо є ефективною для застосування у системі фізичного виховання 
учнів початкової школи. Даний підхід до розробки програм, технологій 
раціонального використання засобів дзюдо може рекомендуватися з метою 
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підвищення фізичної підготовленості та формування життєво необхідних навичок та 
вмінь не тільки молодших школярів, а й для учнів старших класів. 

У п'ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
проведено аналіз отриманих результатів і зіставлення їх з літературними даними, що 
дало можливість розподілити отримані результати за трьома аспектами: результати, 
які підтверджують, які доповнюють дані інших авторів та абсолютно нові з 
проблеми дослідження. 

Результати дослідження підтверджують дані про незадовільний стан 
фізичного здоров'я та низький рівень фізичної підготовленості учнів початкової 
школи (І.П. Масляк, 2007; І. А. Тюх, 2008; Г. Л. Воскобойнікова, 2011; 
Н. В. Москаленко, 2011); ефективність впливу фізкультурно-оздоровчих занять в 
режимі навчального та продовженого дня на морфофункціональний розвиток та 
рухові якості дітей молодшого шкільного віку (О. М. Ващенко, 2003; 
Т. В. Гнітецька, 2010; В. О. Гаврилююк, 2010; Ю. В. Васьков, 2010); високий рівень 
захворюваності учнів молодшого шкільного віку (І. О. Калініченко, 2006; 
Т. В. Герасимова, 2009; Т. Г. Омельченко, 2013). 

Доповнено дані щодо: програмуванням занять фізичними вправами з метою 
підвищення рівня фізичного здоров'я учнів молодших класів в процесі фізичного 
виховання (О. В. Давиденко, 2003; Л.Я. Иващенко, 2008; Г.В. Кротов, 2010; 
В. В. Слюсарчук, 2013); теоретичих аспектів використання рухливих ігор в 
навчально-виховному процесі молодших школярів (Ю. Г. Коджаспіров, 2006; 
В. Є. Цандиков, 2010; Б. Б. Кипчаков, 2010); функціонального стану, рівеня розвитку 
рухових якостей молодших школярів (С. В. Трачук, 2010; Н. 1. Коцур, 2011); 
поширеності захворювань за окремими класами хвороб молодших школярів 
(О. В. Андреева, 2002; М. В. Чернявський, 2011). Розширено дані про 
закономірності взаємозв'язку показників фізичної підготовленості і фізичного 
здоров'я молодших школярів (1. А. Тюх, О. В. Давиденко, 2007; В. В. Білецька, 
2008). 

Уперше розроблено зміст програми фізкультурно-оздоровчих занять із 
елементами дзюдо для учнів молодших класів та експериментально обґрунтовано 
ефективність її використання в процесі фізичного виховання молодших школярів в 
групах продовженого дня для підвищення рівня фізичного здоров'я, фізичної 
підготовленості, зниження захворюваності учнів молодших класів. Водночас 
уперше встановлено особливості впливу засобів боротьби дзюдо на показники 
морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості молодших школярів та 
формування і розвиток життєво необхідних рухових умінь та навичок учнів. 

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз науково-методичної літератури показав, що для вдосконалення 
процесу фізичного виховання молодших школярів необхідно використовувати 
позаурочні форми, як форми організації та проведення додаткових занять, що 
дозволяють збільшити час виконання фізичних вправ і в сукупності навчальних 
занять, забезпечують безперервність та ефективність викладання фізичного 
виховання. Незважаючи на важливість і необхідність організації оздоровчих заходів 
у початковій школі, їх проведенню приділяється недостатньо уваги, тому 
фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі навчального дня набирають важливого 
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значення. Останнім часом розроблено оздоровчі програми та технології із 
пріоритетним використанням засобів різних видів спорту (гімнастики, фітнесу, 
туризму, бадмінтону, карате, плавання), водночас у спеціальній літературі 
недостатньо інформації про використання засобів дзюдо у практиці фізичного 
виховання молодших школярів. 

2. Аналіз показників морфо-функціонального стану дітей 7-10 років свідчить, 
що більшість отриманих середньостатистичних результатів є такими, що 
відповідають морфологічному статусу дітей цього віку (р>0,05). 

Високий рівень соматичного здоров'я визначено у 1,8% молодших школярів, 
тоді як незадовільний стан фізичного здоров'я було зафіксовано у 76,4%, середній 
рівень фізичного здоров'я у 31,8% учнів молодших класів. Кількість днів 
пропущених по захворюваності за навчальний рік у учнів 1-4 класів становить від 
13,4 до 14,9 днів. Найбільшу кількість випадків захворюваності на рік виявлено у 
учнів другого класу, яка складає в середньому 3,9 випадків, в той час як у учнів 4-го 
класу вона дорівнює- 2,1 випадків. Кількість днів пропущених у зв'язку із 
захворюванням учнями 1-4 класів складає 84,1% від загальної кількості 
пропущених днів в навчальному році. У структурі поширеності захворювань за 
окремими класами хвороб в дітей молодшого шкільного віку переважають 
захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини (24,3%), хвороби 
системи кровообігу (9,8%), хвороби органів дихання (6,0%). 

Аналіз показників фізичної підготовленості за контрольно-навчальними 
нормативами шкільної програми виявив найнижчі результати в тестах, що 
характеризують рівень розвитку координаційних здібностей у 47,0% хлопців і 34,2% 
дівчат та гнучкості - 64,1% і 55,3% відповідно. Більшість досліджуваних учнів 
молодших класів (50,3-57,1%) мали середній рівень загальної фізичної 
підготовленості. 

3. Визначено, що з покращенням рівня фізичного здоров'я молодших 
школярів спостерігається підвищення результатів у виконанні контрольних вправ з 
фізичної підготовленості у 13,1% учнів з середнім рівнем фізичного здоров'я, тоді 
як серед учнів з низьким рівнем фізичного здоров'я таких не було виявлено. 

Встановлено кореляційні взаємозв'язки показників окремих рухових якостей 
та складових фізичного здоров'я. Найвищий ступень взаємозв'язку має життєвий 
індекс з показниками спритності (дівчата г=0,46, хлопці г=0,55; р<0,05) та швидкості 
(дівчата г=0,41, хлопці г=0,48; р<0,05); між показниками тестів на силу та силовим 
індексом зафіксовано помірний ступінь взаємозв'язку на рівні г=0,47-0,71 дівчата, 
г=0,48—0,61 хлопці р<0,05 і з показниками на спритність (г=0,46—0,52; г=0,31-0,64; 
р<0,05). Результати аналізу коефіцієнтів канонічної кореляції вказують на суттєвий 
взаємозв'язок рівня здоров'я з загальною фізичною підготовленістю, як у дівчат 
(г=0,77; р<0,05) так і у хлопчиків (г=0,72; р<0,05) молодшого шкільного віку. 

4. Виявлено провідні та відстаючі рухові якості учнів з метою 
цілеспрямованого впливу засобів дзюдо під час фізкультурно-оздоровчих занять, які 
застосовуються в групі продовженого дня. Факторним аналізом визначено, що 
раціональним плануванням фізичної підготовки учнів молодших класів на заняттях 
з елементами дзюдо є наступний розподіл часу: на розвиток координаційних 
здібностей відводиться 26,0% від всього часу, що заплановано на фізичну 
підготовку молодших школярів, на розвиток швидкісно-силових якостей - 20,0%, 
силових якостей молодших школярів - 17,3% і гнучкості - 14,3%. 
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5. Результати анкетування молодших школярів щодо їхнього відношення до 
фізкультурно-оздоровчих занять свідчать, що 37,1% надають перевагу прогулянкам 
на свіжому повітрі, 39,7% хлопців та 49,4% дівчат обирають розваги у формі 
рухливих ігор. Мотиви до занять фізичними вправами в групах продовженого дня 
молодші школярі визначили зміцнення здоров'я (51,7% дівчат та 38,7% хлопців), 
спілкування з друзями (16,1% дівчат та 16,4% хлопців), розвиток фізичних якостей 
(21,7% у хлопців і 11,9% у дівчат). Відвідувати заняття з вивчення елементів дзюдо 
мають бажання 64,2% дівчат і 76,4% хлопців учнів груп продовженого дня. 

6. Алгоритм програмування фізкультурно-оздоровчих занять з елементами 
дзюдо повинен враховувати: рівень розвитку у дітей мотиваційних пріоритетів; 
рівень сформованості та розвитку фізичної підготовленості; норми інтенсивності 
фізичного навантаження в залежності від рівня соматичного здоров'я учнів; 
співвідношення засобів різної спрямованості; можливість застосування зазначених 
положень під час «Годин фізичної культури» в групах продовженого дня; розподіл 
навчального матеріалу за етапами навчання, кожен з яких має свої завдання та 
методи; включення до змісту занять рухливих ігор із елементарними формами 
боротьби; використання спеціально-підготовчих вправ борців та елементів боротьби 
дзюдо для формування навичок самозахисту; включення до змісту вправ для 
вивчення навичок страхування та самострахування. 

7. Впровадження авторської програми дозволило статистично-вірогідно 
підвищити рівень розвитку рухових якостей, стан здоров'я учнів основної групи. 
Після впровадження експериментальної програми суттєві відмінності виявлено між 
ОГ і ГП за показниками сили (згинання і розгинання рук в упорі лежачи) (р<0,05), 
швидкісно-силових якостей (стрибок у довжину з місця) (р<0,001), швидкості (біг на 
ЗО м) (р<0,05), спритності (човниковий біг 4x9 м) (р<0,05), гнучкості (нахил тулубу 
вперед з положення сидячи) (р<0,001), що підтверджує ефективність занять з 
елементами дзюдо. 

Суттєву різницю (р<0,05—0,01) між показниками учнів ОГ і ГП встановлено у 
прояві здатності до збереження рівноваги: тест «Фламінго» (дівчатка 1=5,24; 
хлопчики 1=5,58; р<0,001), статистична рівновага за методикою Бондаревського 
(дівчатка 1=6,51; хлопчики 1=5,17; р<0,001), динамічна рівновага на гімнастичній 
лаві (дівчатка 1=5,24; хлопчики 1=5,58; р<0,001), що є передумовою для розвитку 
життєво необхідних умінь і навичок. Результати долання контрольної смуги 
перешкод достовірно кращі у молодших школярів ОГ: час виконання тесту 
зменшився на 25,5% у дівчат (1=4,56; р<0,001), а в хлопців - на 25,1 % 0=4,02; 
р<0,001); кількість падінь за час проходження дистанції зменшилась у хлопчиків на 
69,6% 0=2,95; р<0,001), у дівчаток на 71,6% 0=2,82; р<0,001). Час подолання смуги 
перешкод у хлопчиків ГП та якість подолання смуги перешкод у дівчат ГП в кінці 
навчального року суттєво не підвищились (р>0,05). 

8. Впровадження авторської програми занять з елементами дзюдо позитивно 
вплинуло на покращення стану здоров'я школярів, що підтверджується збільшенням 
на 45,8% учнів ОГ з високим та вище середнього РСЗ. Проте, у школярів ГП в кінці 
навчального року достовірно збільшилась кількість учнів з нижче середнім РСЗ (на 
10,0%), в той час як високого РСЗ учні ГП не досягли. Встановлено доцільність 
використання розробленої програми для корекції фізичного стану, що 
підтверджується показниками серцево-судинної системи: зменшення ЧСС у стані 
спокою та індексу Руф'є; збільшення значень шюйи ДИгашт .іГснча, підвищення 

і -і і 
ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОЇ 
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показників ЖЄЛ. Покращення соматичного здоров'я вплинуло на підвищення 
функціональних показників організму учнів, що спричинило статистично-вірогідне 
(р<0,05) зменшення пропусків навчальних днів учнями ОГ через захворювання. У 
хлопчиків та дівчаток ГП статистично вірогідних зрушень за вказаними вище 
показниками не відзначено. 

На основі вище вказаних даних розроблено практичні рекомендації до 
впровадження фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо в процес 
фізичного виховання молодших школярів та їх застосування вчителями початкових 
класів, вихователями груп продовженого дня та спеціалістами фізичної культури. 

Перспективи подальших досліджень пов'язані з науковим обгрунтуванням 
використання засобів дзюдо в системі секційних занять юнаків 17-18 років з метою 
формування навичок самозахисту та підвищення рівня їх фізичної підготовленості. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

1. Коваленко І. М. Новітні підходи до програмування занять оздоровчої 
спрямованості у початковій школі/ І. М. Коваленко// Слобожанський науково-
спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.].- Харків: ХДАФК, 2010,- № 4 , -
С. 27-29. 

2. Коваленко І. М. Врахування вікових особливостей розвитку фізичних 
здібностей молодших школярів під час фізкультурно-оздоровчих занять з 
елементами дзюдо в режимі груп продовженого дня / І. М. Коваленко А. М. Ратов // 
Сучасні проблеми фіз. виховання і спорту школярів та студентів України : [зб. наук, 
ст. в галузі фіз. культури та спорту]. - Суми, 2010.- С. 31-33. Особистий внесок 
здобувана полягає у складанні плану, виявленні проблеми статті та формулюванні 
висновків. 

3. Коваленко І. М. Характеристика та умови організації фізкультурно-
оздоровчих занять у шкільному вихованні молодших школярів / І. М. Коваленко// 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. -
Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010 . -№ 5 (7) . -С . 165-172. 

4. Коваленко І. М. Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень 
школярів 7-9 років у процесі фізкультурно-оздоровчих занять/ І. М. Коваленко/ 
Вісник ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченко. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та 
спорт. -Чернігів : ЧДПУ, 2012. - Вип. 98. - Т. 3. - С. 152-154. 

5. Коваленко І. М. Виховання швидкісно-силових здібностей молодших 
школярів засобами рухливих ігор з елементами одноборств / І. М. Коваленко, 
А. М. Ратов// Вісник ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченко. Серія: Педагогічні науки. Фізичне 
виховання та спорт. - Чернігів : ЧДПУ, 2011. - № 86. - С. 87-90. Особистий внесок 
здобувана полягає здійсненні досліджень та формулюванні висновків. 

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

6. Коваленко 1. М. Мотивація молодших школярів до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності у групах подовженого дня/ І. М. Коваленко// Теорія та методика 
фізичного виховання. - Харків, 2011. - № 02 (76) -С . 17-18, 35-36. 



19 

7. Коваленко І. М. Оцінка соматичного здоров'я, рівня фізичної 
підготовленості учнів молодших класів та визначення взаємозв'язку між цими 
показниками / І. М. Коваленко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова 
(Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : Фізична культура і спорт : [36. 
наук. Праць] / За ред. Г. М. Арзютова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011.— 
Випуск 10 . -С. 377-380. 

8. Коваленко І. М. Стан здоров'я молодших школярів та аналіз взаємозв'язку 
фізичної підготовленості та частоти захворювань / І. М. Коваленко // Молода 
спортивна наука України : 36. наук, праць з галузі фізичної культури та спорту. -
Вип. 15 : у 4-х т . -Львів : ЛДУФК, 2011. - Т. 2. - С. 90-95. 

9. Коваленко И. Н. Влияние физкультурно-оздоровительных занятий с 
элементами дзюдо на состояние здоровья и физическую подготовленность учеников 
групп продленного дня [Электронный ресурс]/ И.Н.Коваленко// Материалы 
международной науч.-практической Интернет-конференции «Современные 
проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании», 
(18-29 июня 2013 г . ) . - Одеса, 2013,- Режим доступа: 
sworld.com.ua/index.php/en/physical-education-and-sport-213/physical-education-
р!іу$іса1^исаІіоп^іґГегепІ-§гоир8-213/17932-213-275. 

10. Програма (для гуртка, факультативу, секції) «Загальна фізична підготовка 
з елементами боротьби дзюдо» (для учнів 1^1 класів) / Р. В. Гонтюк, 
І. М. Коваленко - Суми, 2013 - 4 1 с . Особистий внесок здобувана полягає в розробці 
блок-схеми, формулюванні мети і завдань етапів програми. 

АНОТАЦІЇ 

Коваленко І. М. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять з 
елементами дзюдо для молодших школярів у групах продовженого дня. - 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, МОН України, Харків, 2014. 

Дисертаційну роботу присвячено обгрунтуванню змісту програми 
фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо із молодшими школярами у 
групах продовженого дня, спрямованих на досягнення стабільного рівня фізичного 
здоров'я, розвитку життєво необхідних умінь та навичок. 

Проаналізовано літературні джерела, які пов'язані з програмуванням занять 
фізичними вправами з учнями в навчальних закладах. За допомогою комплексних 
фізіологічних, антропометричних і педагогічних досліджень визначено стан 
соматичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку. З використанням 
кореляційного аналізу встановлено та підтверджено характер взаємозв'язку окремих 
показників фізичної підготовленості з рівнем фізичного здоров'я молодших 
школярів. На основі зазначеної кореляції були розраховані регресійні рівняння, що 
дозволило розробити нормативи фізичної підготовленості, які відповідають різним 
рівням фізичного здоров'я. У роботі визначено оптимальні параметри фізкультурно-
оздоровчих занять з елементами дзюдо для молодших школярів у групах 
продовженого дня. Визначено базовий алгоритм програмування змісту занять 



20 

оздоровчої спрямованості та розроблена програма фізкультурно-оздоровчих занять з 
елементами дзюдо для молодших школярів. 

Ключові слова: фізкультурно-оздоровчі заняття, соматичне здоров'я, молодші 
школярі, програмування, дзюдо, групи продовженого дня. 

Коваленко И. Н. Программирование физкультурно-оздоровительных 
занятий с элементами дзюдо для младших школьников в группах продленного 
дня. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - физическая культура, физическое 
воспитание разных групп населения. - Харьковская государственная академия 
физической культуры, МОН Украины, Харьков, 2014. 

Диссертационная работа посвящена обоснованию содержания программы 
физкультурно-оздоровительных занятий с элементами дзюдо с младшими 
школьниками в группах продленного дня, направленных на достижение стабильного 
уровня физического здоровья. 

Проведен анализ данных научно-методической литературы по проблеме 
организации физкультурно-оздоровительной работы в начальной школе и изучены 
условия использования оздоровительных программ и технологий для младших 
школьников. Проанализированы современные подходы к программированию 
занятий физическими упражнениями с детским контингентом. Установлено, что на 
сегодняшний день применению элементов дзюдо в физическом воспитании 
младших школьников для повышения уровня развития физических качеств, 
формированию у детей жизненно необходимых навыков и умений посвящено 
незначительное количество научных исследований, что определило выбор темы 
исследования. 

В работе получены данные, которые подтверждают то, что в теории и 
практике физической культуры накоплен большой опыт, который является основой 
модернизации эффективных изменений в физической подготовке школьников 
(И. В. Иваний, 2008; О. Л. Еремина, 2006; Л. И. Габдрахманова, 2009); 
подтверждены данные относительно необходимости и эффективности 
программирования занятий физическими упражнениями с разным контингентом 
учащихся (М. В. Чернявский, 2011, Г. В. Кротов, 2010; В. В. Слюсарчук, 2013); 
дополнены разработки связанные с программированием занятий физическими 
упражнениями (А. В. Андреева, 2002; О. В. Давиденко, 2003; Л. Я. Иващенко, 2008). 

Практическое значение полученных результатов заключается в разработке 
программы физкультурно-оздоровительных занятий с элементами дзюдо. 
Результаты исследования могут быть использованы при планировании и проведении 
физкультурно-оздоровительных занятий в режиме учебного и продленного дня. 
Разработанные методические рекомендации и программа физкультурно-
оздоровительных занятий с элементами дзюдо были внедрены в практику групп 
продленного дня Сумских общеобразовательных учебных заведений: №7, №20, №22 
учебно-воспитательного комплекса №9 «Веснянка», Тростянецкой СШ 
I—ТІЇ ступеней №3, Ахтырской СШ 1-ІII ступеней №4. Эффект внедрения состоит в 
статистически достоверных изменениях повышения уровня развития физических 
качеств, улучшения состояния здоровья, развития жизненно необходимых навыков 
и умений у младших школьников. 



Ключевые слова: программирование, соматическое здоровье, физкультурно-
оздоровительные занятия, младшие школьники, дзюдо, группы продленного дня. 

Kovalenko I. М. Programming of physical sanitary education with judo 
elements for junior pupils in study process extended-day groups. - As a manuscript. 

Thesis for the Degree of Candidate of Science of Physical Education and Sport, 
speciality 24.00.02.- Physical Culture, Physical Education of Different Groups of 
Population. - Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ministry of Education and 
Science of Ukraine, Kharkiv, 2014. 

The thesis is devoted to the substantiation content of the program of physical 
sanitary education with elements of judo with younger students in the extended-day groups 
to achieve a stable level of physical health. The condition of a problem of sports and 
recreation activities in elementary school. With integrated physiological, anthropometric 
and educational research identified physical health status of children of primary school 
age. Using correlation analysis showed and confirmed the nature of the relationship of 
physical fitness of the individual indexes with the level of physical health of primary 
school children. On the basis of this correlation were calculated regression equation 
allowed to develop physical fitness standards that meet the sustainable level of health. 

The paper defined the rational parameters of physical sanitary education with 
elements of judo for primary school children in Daycare. Developed and the method of 
physical sanitary education with elements of judo, which will increase the level of physical 
qualities, physical health primary school children and reduce their incidence. 

Keywords: physical health, younger students, programming, sports and recreation 
activities, judo, extended-day groups. 


