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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ МОЛОДШОГО

ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
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Abstract. In terms of analyzing and generalization of references the
main questions of disadvantages of health and fitness work management in the
village school and positive aspects of health and fitness work management
namely village ungraded schools are opened. Current varieties of typical factors,
influenced on effectiveness of management and realization of physical
education in the most of village schools, that is how conditions of the region
influence on the student’s habitation and his physical development are
described. In the process of realization ascertaining pedagogical experiment
had been got statistics, which helped theoretically to prove and elaborate
effective off-beat means of health and fitness activity in the context of the
village environment with younger students for raising the level of their physical
development and physical readiness.

Key words: elementary-school age, health and fitness work, physical
education, village schools.
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Анотація. В статті на основі аналізу та узагальнення літературних
джерел розкриті питання щодо недоліків організації фізкультурно-
оздоровчої роботи в сільській місцевості, а також наявних позитивних
аспектів організації фізкультурно-оздоровчої роботи саме сільських
малокомплектних шкіл. Описано існуючу низку типових факторів, які
впливають на ефективність організації і проведення занять з фізичного
виховання у більшості сільських шкіл, тобто яким чином впливають умови
регіону проживання школяра на його фізичний розвиток. В процесі
проведення констатувального педагогічного експерименту були отримані
дані які дозволили теоретично обґрунтувати і розробити ефективні
нетрадиційні засоби фізкультурно-оздоровчої діяльності в умовах
сільського середовища з молодшими школярами для підвищення рівня їх
фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

Ключові слова: молодший шкільний вік, фізкультурно-оздоровча
робота, фізичне виховання, сільські школи.

Аннотация. В статье на основе анализа и обобщения литературных
источников раскрыты вопросы недостатков организации физкультурно-
оздоровительной работы в сельской местности, а также имеющихся
положительных аспектов организации физкультурно-оздоровительной
работы именно сельских малокомплектных школ. Описаны
существующий ряд типичных факторов, влияющих на эффективность
организации и проведения занятий по физическому воспитанию в
большинстве сельских школ, то есть каким образом влияют условия
региона проживания школьника на его физическое развитие. В процессе
проведения констатирующего педагогического эксперимента были
получены данные, которые позволили теоретически обосновать и
разработать эффективные нетрадиционные средства физкультурно-
оздоровительной деятельности в условиях сельской среды с младшими
школьниками для повышения уровня их физического развития и
физической подготовленности.

Ключевые слова: младший школьный возраст, физкультурно-
оздоровительная работа, физическое воспитание, сельские школы.

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку
української держави одним із пріоритетних завдань нашого
суспільства є вдосконалення системи фізичного виховання,
зокрема для учнівської молоді. Тому одним із основних
завдань, визначених Законом України «Про загальну середню
освіту» є виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та
здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності,
формування гігієнічних навичок і засад здорового способу
життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного
здоров’я учнів.

123

Актуальні проблеми і перспективи розвитку
фізичного виховання, спорту і туризму



Результати всеукраїнського опитування зазначають, що
популярність малорухливого способу проведення дозвілля
серед дітей зростає [11]. Дослідження, що були проведені в
багатьох містах країни і сільських школах, показали, що
менше половини дітей 6-7 років можна віднести до майже
здорових [3].

Сучасні соціально-економічні умови життя висувають
високі вимоги до рівня фізичного розвитку, функціонального
стану організму і фізичної підготовленості дітей. Особливу
значущість набувають питання підбору засобів і методів
фізичного виховання, які спрямовані на здобуття
максимального оздоровчого ефекту під час занять фізичною
культурою у молодшому шкільному віці [6, 8, 9, 16]. Аналіз
наукових досліджень [4] показує, що ефективнішим засобом
підвищення фізичного стану й здоров’я школярів є виконання
фізичних вправ. Також подаються рекомендації що до змісту
фізичного виховання та дозування фізичних навантажень. В
одно час недостатньо вивченими залишаються питання
організації фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими
школярами в сільській місцевості.

Для зміцнення здоров’я учнів особливу роль відіграє
застосування різноманітних раціональних рухових режимів і
фізичних вправ оздоровчої спрямованості, які б задовольняли
вимоги навчального процесу й відповідали закономірностям
фізичного розвитку молодших школярів. Також при
організації спеціально організованої рухової активності
повинні враховуватись потреби дітей, їхні мотиви та інтерес
до конкретного виду фізичних вправ у заняттях фізичними
вправами [18].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні на
сьогоднішній день фізкультурно-оздоровча робота
здійснюється в таких закладах освіти: дошкільні,
загальноосвітні навчальні, вищі навчальні, позашкільні
навчально-виховні заклади, громадські організації
фізкультурно-спортивної спрямованості. Т. Ю. Круцевич [11]
зазначає про необхідність використання усіх форм занять в
системі фізичного виховання закладів повної середньої освіти
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з метою підвищення рухової активності, збереження і
зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної
підготовленості учнів. До того ж, науковці пропонують
інноваційні програми та підходи до організації фізкультурно-
оздоровчої роботи з учнями початкової та загальноосвітньої
школи І. Когут, В.Маринич [12]. Інші джерела вказують на
дослідження, щодо організації фізкультурно-оздоровчої
роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, зокремо
засобами загартування, шейпінгу, фітнесу, спортивної
аеробіки, у процесі ігрової діяльності [12]. Особливі
зацікавленість викликала робота В.Рубана, в якій було
висвітлено ефективність оптимізації фізкультурно-оздоровчої
роботи з учнями початкових класів сільських шкіл для
підвищення рівня їх фізичного здоров’я і психофізичного
стану. 

Незважаючи на всебічне дослідження визначеної
проблеми, питанню оптимізації фізкультурно-оздоровчої
роботи з учнями початкових класів сільських шкіл за рахунок
рухливих ігор та динамічних перерв розглянуто недостатньо
що вимагає подальшого дослідження та деталізації даної
проблеми.

Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Проаналізувавши науково-методичну літературу
можемо узагальнити, що для покращення стану фізичного
здоров’я та рухової активності учнів, крім відвідування уроків
фізичної культури необхідно використовувати сучасні засоби
фізичного виховання та застосовувати здоров’я формувальні
технології, які містять включення засобів фітнесу до
гурткових занять, фізкультурні хвилини під час уроків,
фізичні вправи і рухливі ігри на подовжених перервах,
щоденні фізкультурні заняття в групах продовженого дня,
самостійні заняття у позанавчальний час, спортивно-масову
роботу за місцем проживання тощо [1, 5, 7].

Мета роботи дослідити особливості фізичного
розвитку, функціональних можливостей, фізичної
підготовленості учнів 6-7 років сільських шкіл для
обґрунтування і розробки програми рухливих ігор та
динамічних перерв в умовах природного середовища.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим
аспектом процесу фізкультурно-оздоровчої роботи є його
організація та проведення, відповідно до регіону проживання,
особливо – у сільській місцевості, де присутні соціально-
економічні та екологічні умови, які є відмінними від умов
проживання у містах [2, 17]. Прагнення збільшити рухову
активність обумовлює різноманітність форм фізкультурно-
оздоровчої роботи у школі, але для того, щоб підбір вправ
вирішувався раціонально, потрібно усвідомлювати їх загальні
та конкретні завдання. 

На основі варіативного моделювання розвитку
загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у
сільській місцевості, вирішуються завдання забезпечення
якісної освіти у малокомплектних школах, зростає
конкурентоспроможність сільських школярів, оновлюється
процес управління такими закладами, що свідчить про
інноваційний характер їх функціонування [13].

З погляду на необхідність вдосконалення навчального
процесу в сільській місцевості найскладнішими є
малокомплектні школи, які дуже різняться за наповненістю
класів. Проблемами сільських малокомплектних шкіл
займався Ю. Костюк, О. Половенко, та інші, які стверджують,
що організація навчально-виховного процесу в таких школах
має ряд істотних особливостей, тому що, відсутні не тільки
паралельні, але іноді й окремі класи [10, 15, ]. Застаріла
матеріально-технічна база, відсутність сучасних спортивних
споруд, недоступність вибору спортивної секції, матеріальні
й соціальні проблеми сільських жителів не сприяють
розв’язанню проблем формування інтересів, потреб і мотивів
школярів із села до занять фізичними вправами й дотримання
здорового способу життя надалі.

Автор І. О. Когут [9] виділяє три групи проблем, які
існують у сільській малокомплектній школі. Перша з них
пов’язана з територіальною відокремленістю населених
пунктів шкільного мікрорайону, віддаленістю більшості
сільських шкіл від районних центрів. Друга група проблем
пов’язана з матеріальним становищем сільських
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малокомплектних шкіл. У маленьких школах важко створити
сучасну матеріально-технічну базу навчального процесу, не
завжди є можливість покращення умов для роботи вчителів
та учнів. Третя група проблем має яскраво виражений
педагогічний характер. В усіх сільських малокомплектних
школах через відсутність паралельних класів більшість
учителів не має повного навантаження за своєю
спеціальністю та вимушені викладати інші предмети, не
маючи відповідної освіти [9].

Крім того, як зазначає В. М. Хахуля [19], існує низка
типових факторів, які впливають на ефективність організації
і проведення занять з фізичного виховання у більшості
сільських шкіл. До них відноситься: слабка матеріальна база;
недостатній розвиток сфери додаткової освіти у задоволенні
фізкультурних інтересів і вимог учнів; відсутність
моніторингу фізичного розвитку учнів; відсутність чіткої
системи в організації самостійних занять. 

Незважаючи на безліч проблем та недоліків сільських
шкіл, автори Н. Є. Пангелової, В. Ю. Рубана [14], вважають,
що перевагами сільської школи над школами міської
місцевості є наступні: найменш гострі екологічні проблеми;
близькість людини до природного середовища, що впливає на
зняття стресу та нервового перенавантаження; підвищена
рухова активність, що пов’язана з способом життя (піші
пересування до школи і додому; робота у саду, городі;
допомога батькам по домашньому господарству та ін.);
віддаленість від агресивної реклами та транспортної
завантаженості жителів міст;спокійніший темп і ритм життя;
широке застосування традицій оздоровлення, вітамінізація
харчування; використання оздоровчих сил природи в
максимальному значення у процесі фізичного виховання
(організація занять на відкритому повітрі; навчання плаванню
на базі природного водоймища та ін.); повноцінна реалізація
програмового матеріалу з лижної підготовки, легкої атлетики,
туризму і т.д.; невелика наповнюваність класів (10-15 дітей),
що надає більшу обізнаність сільським вчителям, щодо родин
учнів. Також вказують на те, що невелика кількість учнів у
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класі дає змогу вчителеві здійснювати диференційований
підхід до розвитку фізичних здібностей кожного учня. 

Відповідно до даних досліджень Т. В. Сидорчук та ін.
[17] сільські діти мають вищу рухову активність, ніж міські
школярі та володіють вищим рівнем фізичної
роботоздатності. Дані інших авторів [17] говорять про те, що
фізичний стан визначається особливостями економічного
забезпечення сімей і найвищі показники роботоздатності
виявлені у дітей, родини яких не мають великі матеріальні
статки.

Науковцями [5, 12, 16] доведено, що для школярів
найефективнішим є комплексний підхід в оздоровчому
тренуванні, який поєднує різноманітні фізичні навантаження.
Тому важливо визначити співвідношення засобів оздоровчого
тренування як на одному занятті, так і на більш тривалі
проміжки часу [1]. Відповідно до даних літературних джерел
[13, 10], найкращі умови для оздоровчого тренування мають
спортивні секції, а для активного відпочинку - фізкультурні
хвилини, ігри на перервах. Саме тому, останнім часом,
проблема вдосконалення якості, ефективності та оптимізації
розвитку фізичного виховання жителів сільської місцевості,
стала надзвичайно актуальною. Для цього доцільно
використовувати найрізноманітніші форми фізкультурно-
оздоровчої роботи в урочний та позаурочний час, виховувати
в дітей потребу в щоденних заняттях фізичними вправами
[10].

Отже, практичний досвід свідчить про те, що система
фізкультурно-оздоровчої діяльності сільської школи не може
залишатися незмінною. Вона безперервно розвивається.
Джерелом цього розвитку є протиріччя між умовами життя
суспільства, які змінились; потребами людини і характером
тих педагогічних впливів, об’єктом яких вона є.

Розглянувши перелік програмно-нормативних
документів, що існують на даний час, можна стверджувати,
що вони акцентують увагу на фізичному вихованні міських
школярів, залишаючи частково невивченими проблеми
функціонування сільських шкіл, що є дуже актуальним
сьогодні.
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Для вирішення мети нами використовувалися такі
методи дослідження:

Теоретичний аналіз та узагальнення даних літературних1.
джерел і досвіду передової практики дітей молодшого
шкільного віку.

Педагогічні методи (спостереження, експерименти,2.
тестування).

Медико-біологічні методи (антропометричні,3.
фізіологічні).

Методи математичної статистики.4.
Педагогічний експеримент був проведений протягом

вересня-січня 2019-2020 н. р. з учнями контрольної групи на
базі Вербівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Висоцької сільської ради, Дубровицького
району, Рівненської області та з учнями експериментальної
групи на протязі вересня-січня, на базі Мочулищенського
ЗЗСО Дубровицької районної ради Рівненської області, тобто
протягом 2019-2020 н.р.

Сутність нашого експерименту – теоретично
обґрунтувати, адаптувати та розробити ефективні
нетрадиційні засоби фізкультурно-оздоровчої діяльності в
умовах сільського середовища з молодшими школярами для
підвищення рівня їх фізичного розвитку та фізичної
підготовленості. У дослідженнях взяли участь 15 учень
контрольної групи (КГ) 1-4 класів та 20 учнів
експериментальної групи (ЕГ), тобто 35 учнів сільських шкіл.

Середньостатистичні значення морфологічних
параметрів фізичного розвитку учнів молодшого шкільного
віку експериментальної та контрольної груп дають уявлення
про стан фізичного розвитку (табл.1), (табл. 3),
функціонального стану (табл. 2), (табл. 4), та фізичної
підготовленості дітей та його відповідність віковим нормам
(табл. 5), (табл. 6)

129

Актуальні проблеми і перспективи розвитку
фізичного виховання, спорту і туризму



Таблиця 1
Показники фізичного розвитку хлопчиків (n=10) та

дівчаток (n=10) молодшого шкільного віку ЕГ (6-7 років)
до експерименту

Таблиця 2

Середній показник довжини, маси тіла, хлопчиків і
дівчаток 6-7 років експериментальної групи знаходиться у
межах вікової норми. Показники окружності грудної клітки у
хлопчиків та дівчаток відповідають високому рівню розвитку. 

Дослідження фізичного розвитку хлопчиків та дівчаток
6-7 років експериментальної групи свідчить, що досліджувані
є однорідними за показниками довжини тіла (S=5 і S=5,1). 

Середній показник маси тіла хлопчиків (S=3,8) та
окружності грудної клітки хлопчиків і дівчат (S=3,6 і S=3,3, )
знаходяться на середньому рівні. Маса тіла дівчаток є
однорідною (S=4,5).
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Показники Хлопчики Дівчатка 

min х  max S min х  max S 

Довжина тіла, см 120 127,5 138 5 118 123,9 133 5,1 

Маса тіла, кг 20 25,9 29 3,8 18 23,3 34 4,5 

ОГК, см 60 65,5 69 3,6 57 62,7 70 3,3 

         

   

 

 

        

        

       

 
    

          

           

        

  

         

        

    

   

 

 

        

        

       

Показники 
Хлопчики Дівчатка 

min х  Max S min х  max S 

САТ 90 100 110 8,1 100 100 110 4,7 

ДАТ 60 60 70 4,7 60 70 70 4,7 

Проба Руф’є 8,4 13,6 18,4 4,0 6,8 12,6 16,4 3,9 

Проба Штанге 5 13,3 26 8,6 8 13 23 6,2 

Проба Генча 5 20,5 33 11,4 6 14.3 21 4,8 

ЧСС у стані спокою 78 89 113 14,6 73 95 107 14 

Пульс абсолютний 70 100 120 20,5 70 95 106 15 

Пульс відносний 80 110 128 20,5 85 105 112 11,4 

Різниця між ними  10 10 2 3,7 5 10 6 2,1 



Дослідження функціонального стану хлопчиків та
дівчаток 6-7 років експериментальної групи свідчить, що
досліджувані є однорідними за показниками ДАТ (S=4,7).
Показник проби Руф’є хлопців має однорідність (S=4,0), а
дівчат – відповідає середньому ступеню варіювання
показників (S=3,9). Показники функціонального стану у
хлопчиків САТ, проби Штанге, проби Генча, проби Генча,
ЧСС у стані спокою, пульсу абсолютного та відносного,
вказують на значне розсіювання всіх наведених вище
показників (S=8,1 і S=8,6, S=11,4 і S=14,6, S=20,5 і S=20,5
відповідно).

Дослідження дівчаток вказують на однорідність САТ,
проби Штанге, проби Генча (S=4,7, S=6,2 і S=4,8). Різниця у
показниках пульсу відносного від абсолютного у хлопців
вказує на середню ступінь варіювання показників хлопчиків
та дівчаток(S=3,7 і S=2,1).

Таблиця 3
Показники фізичного розвитку хлопчиків(n=9) та

дівчаток (n=6) молодшого шкільного віку КГ (6-7 років)
до експерименту

Середній показник довжини та маси тіла хлопчиків і
дівчаток 6-7 років контрольної групи знаходиться у межах
вікової норми. Показники окружності грудної клітки у
хлопчиків та дівчаток відповідають середньому рівню
розвитку. 

Дослідження фізичного розвитку хлопчиків і дівчаток
8-9 років контрольної групи свідчить, що середній ступінь
варіювання показників спостерігається у показниках довжини
тіла (S=3,5 і S=2,1), окружності грудної клітки (S=3,1 і S=2,2).
Про однорідність даних засвідчує показник маси тіла
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Показники Хлопчики Дівчатка 

Min х  max S min х  max S 

Довжина тіла, см 120 124,3 128,7 3,5 118 122,5 130 2,1 

Маса тіла, кг 18 22,2 28,5 4,3 18 20,3 26,5 3,4 

ОГК, см 60 63,5 67,7 3,1 57 61,2 65,5 2,2 

 

           

         

           

        

        

          



хлопчиків (S=4,3). А маса тіла у дівчаток знаходиться на
середньому рівні (S=3,4).

Значне розсіювання показників спостерігається у пробі
Генча в хлопців 6-7 років (S=8,4), а у дівчат цей же показник
є однорідним (S=4,5). Проба Руф’є у хлопців має середній
ступінь (S=3,4), а у дівчат він однорідний (S=4).

Таблиця 4
Показники функціонального стану хлопчиків(n=9) та

дівчаток (n=6) молодшого шкільного віку КГ (6-7 років)
до експерименту

Дослідження функціонального стану хлопчиків та
дівчаток 6-7 років експериментальної групи свідчить, що
досліджувані є однорідними за показниками ДАТ (S=4,7),
проби Штанге (S=6,5 і S=4,9). Значне розсіювання показників
у хлопців та дівчат спостерігається у САТ, пробі Генча, ЧСС
у стані спокою, пульсі абсолютному та відносному (S=8,1 і
S=8, S=8,4 і S=4,5, S=13,7 і S=14, пульсі абсолютному S=13,5
і 12,8, S=17,5 і S=10,8).

Різниця між показниками пульсу відносного та
абсолютного досягає середнього рівня (S=1,2 і S=2).

Наведені дані у хлопчиків свідчать про однорідність
варіювання показників у таких вправах як: «нахил тулуба
вперед із положення сидячи» (S=4,8). Середній ступінь
варіювання показників виявлений у таких вправах
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Показники Хлопчики Дівчатка 

Min х  max S min х  Max S 

САТ 90 100 110 8,1 90 100 110 8 

ДАТ  60 60 70 4,7 60 70 70 4,7 

Проба Руф’є 9 13,6 17,5 3,4 7,5 12,8 17,5 4 

Проба Штанге 9 17,2 25 6,5 17 24 29 4,9 

Проба Генча 15 20 35 8,4 20 27 31 4,5 

ЧСС у стані спокою 72 97 104 13,7 73 95 107 14 

Пульс абсолютний 75 89 108 13,5 78 98 109 12,8 

Пульс відносний 85 97 115 17,5 88 106 114 10,8 

Різниця між ними  10 8 7   1,2 10    8 5 2 

 

        

        

          

             

             

         

        

     



як:«присідання за 20 секунд» (S=1,2). «човниковий» біг 4х9
м. (сек.)» (S=1,6).

Середні значення «бігу 30 метрів» у хлопців та у дівчат
мають високий рівень (S=0,3 іS=0,5 відповідно). Значне
розсіювання показників дівчаток спостерігається у вправі
«стрибок у довжину з місця» (S=14,1), а у хлопців цей же
показник має середній ступінь варіювання (S=7).

Таблиця 5
Показники фізичної підготовленості хлопчиків (n=8) та

дівчаток (n=6) 6-7 років ЕГ до експерименту

Дослідження фізичної підготовленості дівчаток свідчить
про однорідність показників у вправі «човниковий» біг 4х9
м.» (S=1,2). Середня ступінь варіювання показників дівчат
спостерігається у вправах: «нахил тулуба вперед із положення
сидячи», «присідання за 20 секунд» (S=3), (S=2). 

Показник швидкості хлопців знаходиться на
середньому рівні, а дівчат  на достатньому. Рівень розвитку
сили має середній рівень. Середній показник гнучкості
хлопців та дівчат знаходиться на низькому рівні, а координація
і швидкісно-силові якості мають середній рівень у хлопців та
достатній рівень у дівчат. Отже, більшість показників
розвитку фізичних якостей хлопчиків і дівчаток знаходиться
на середньому рівні. Середній рівень спостерігається частіше,
ніж низький та достатній.

Середні показники тесту «присідання за 20 секунд»
вказують на середній ступінь варіювання показників дівчаток
та хлопців (S=2,1 і S=1,3). На високому рівні знаходяться
показники «бігу 30 метрів» та «човникового бігу 4х9 м.»
(S=0,3, S=0,4 та S=0,8, S=0,9).
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Показники Хлопчики Дівчата 
Min х  Max S Min х  Max S 

Присідання за 20 секунд 14 16 17 1,2 12 15 17 2 
Біг 30 м (сек). 7,5 7,2 6,9 0,3 8,5 8 7 0,5 
Нахил тулуба вперед із 
положення сидячи, см 2 3,5 13 4,8 2 5,5 11 3 

«Човниковий» біг 4х9 м 
(сек.) 12,9 14,5 16,2 1,6 15,5 14,2 12,3 1,2 

Стрибок у довжину з місця, 
см 83 89,5 100 7 79 90 113 14,1 



Таблиця 6
Показники фізичної підготовленості хлопчиків(n=8) та

дівчаток (n=6) 6-7 років КГ до експерименту

Однорідність даних мають показники дівчаток у вправі
«нахил тулуба вперед із положення сидячи, см» (S=5,3) та
результати вправи «стрибок у довжину з місця, см» хлопчиків
(S=6,3). Значне розсіювання показників дівчаток
проявляються у «стрибку у довжину з місця, см» (S=15,5).

Показник швидкості хлопців знаходиться на
середньому рівні, а дівчат  на достатньому. Рівень розвитку
сили має середній рівень. Середнє значення хлопців та дівчат
у координації має високий рівень. Середній показник
гнучкості хлопців та дівчат знаходиться на низькому рівні, а
швидкісно-силові якості мають середній рівень у хлопців та
достатній рівень у дівчат. Отже, більшість показників
розвитку фізичних якостей хлопчиків і дівчаток знаходиться
на середньому рівні. Середній рівень спостерігається частіше,
ніж високий, низький та достатній.

Таким чином, проаналізувавши дані показників
фізичного розвитку, функціонального стану та фізичної
підготовленості, учнів експериментальної та контрольної
групи можна побачити приблизно однаковий рівень розвитку
якостей у учнів контрольної та експериментальної груп до
проведення педагогічного експерименту.

Для проведення формувального експерименту буде
застосовано модифіковані рухливі ігри, естафети та динамічні
перерви розроблені В. Ю. Рубаном основним засобом яких
виступатимуть фізичні вправи.
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Показники Хлопчики Дівчатка 
Min х  Max S Min х  max S 

Присідання за 20 секунд 15 17,5 18 1,3 13 14 18 2,1 
Біг 30 м (сек.) 7,7 7,3 6,8 0,3 8,3 7,9 7,1 0,4 
Нахил тулуба вперед із 
положення сидячи, см 3,5 5,2 12 3,6 2 7,5 15 5,3 

«Човниковий» біг 4х9 м 
(сек.) 12,8 13,1 14,7 0,8 14,9 13,8 12,5 0,9 

Стрибок у довжину з 
місця, см 87 91 102 6,3 76 93,5 114 15,5 



Висновки з даного дослідження і перспективи. Аналіз
та узагальнення літературних джерел дозволяє стверджувати,
що у теперішній час спостерігаються тенденції збільшення
прояву уваги до здоров’я підростаючого покоління, а
особливо до процесу оптимізації фізкультурно-оздоровчої
діяльності школярів, що навчаються у сільській місцевості.
Тому, що перевагами сільської школи виявлені більш
сприятливі умови проживання з екологічної точки зору у
порівнянні з школярами, що проживають в містах. Також
позитивним фактором у цьому сенсі є, проживання у
безпосередній близькості до природи, що сприяє більш
спокійному темпу життя, розвантаженню нервової системи та
загальному емоційному покращенню.

На основі результатів проведеного нами
констатувального етапу експерименту, було модифіковано та
адаптовано розроблені Рубаном В.Ю. рухливі ігри та
естафети, «До прапорців і у ракету» («До своїх командирів»),
«Веселий світлофор» («Світлофор»), «Космоботи»
(«Космонавти»); розроблені рухливі ігри «Швидка гусениця»,
«Цікава піраміда», «Звіропад», та динамічні перерви під час
яких учні рухались по станціях: лабіринт, класики,
«Звіроаеробіка», що сприятимуть оптимізації фізкультурно-
оздоровчої роботи молодших школярів нетрадиційними
засобами в умовах сільського середовища, що має
забезпечити комплексний підхід до розв’язання поставленої
проблеми.
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