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У статті висвітлено питання теоретико-методологічних аспектів 

фізичного розвитку молодших школярів. Проведено аналіз літератури із 

зазначеної проблеми. Визначено методики дослідження та оцінки фізичного і 

моторного розвитку школярів. 

Проаналізовано результати дослідження фізичного і моторного 

розвитку молодших школярів м. Переяслава, показано ступінь гармонійності 

фізичного розвитку та взаємозв’язок із рівнем інтелектуального розвитку. 

Для забезпечення гармонійного фізичного й інтелектуального розвитку 

молодших школярів запропоновано шляхи оптимізації фізичного виховання. 

Серед засобів активізації рухового режиму, поліпшення показників моторного 

розвитку і пізнавальних здібностей, оздоровлення молодших школярів особливе 

місце в системі фізичного виховання відведено дитячому туризму. 
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The article highlights the question of theoretical and methodological aspects of 

the physical development of primary school pupils. The analysis of the literature on 

this problem is passed in it. Methods of research and valuation of the physical, motor 

development of pupils are determined. 

The results of a research of the physical and motor development of primary 

school pupils of Pereiaslav are analyzed, the degree of harmony of physical 

development and the relationship with the level of intellectual development are 

shown. 

For ensure of the harmonious physical and intellectual developments of 

primary school pupils, ways of optimizing physical education have been proposed. 

Among the means of activating the motor regime, improving indicators of motor 

development and cognitive abilities, improving primary school pupils, a special place 

in the system of physical education is given to children’s tourism. 

Key words: schoolboy, physical development, motor development, success, 

physical education, health, tourism. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до положень Національної доктрини 

розвитку освіти та Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту 

в Україні ХХІ століття, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого 

покоління є одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу навчальних 

закладів. Обов’язковою умовою забезпечення здоров’я школяра є його 

фізичний і розумовий розвиток. Саме тому вивчення проблем фізичного 

розвитку дітей і підлітків, особливо в умовах стрімкого процесу інформатизації 

освітніх закладів і впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, 

набуває особливої актуальності. Водночас його потрібно формувати, 

спрямовано розвивати окремі рухові здібності, прищеплювати дітям навички 

особистої гігієни, загартовування, режиму рухової активності та відпочинку. 



Фізичний розвиток – один із критеріїв комплексної оцінки здоров’я 

школярів, за яким можна простежити глобальні зміни біологічної природи 

людини. Враховуючи незавершеність процесів росту і розвитку, організм 

молодших школярів є найбільш чутливим до впливів змін оточуючого 

природнього та соціального середовища. Саме тому дослідження рівня 

фізичного розвитку школярів має вагоме значення під час проведення 

комплексної оцінки стану їх здоров’я. Водночас рівень фізичного розвитку 

впливає на інтелектуальні здібності та успішність школярів. У зв’язку з цим 

педагоги повинні вміти оцінити фізичний розвиток і його гармонійність 

відповідно до вікових морфо-функціональних показників, розробляти і 

впроваджувати оздоровчі та корекційні заходи щодо їх поліпшення. 

Зазначена проблема є комплексною і потребує розв’язання як на 

державному рівні, так і освітньому. Поліпшення показників фізичного розвитку 

потребує удосконалення фізичного виховання школярів шляхом пошуку і 

розробки нових форм і методів, які спрямовані на зміцнення здоров’я, 

підтримку високої працездатності впродовж навчального дня і року, виховання 

в дітей навичок і прагнення до самостійних і систематичних занять фізичними 

вправами, дотримання основ раціонального харчування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі фізичного розвитку 

молодших школярів, його оцінці та корекції засобами фізичного виховання 

присвячена низка досліджень науковців у галузі фізичного виховання, гігієни 

дітей і підлітків, вікової фізіології та валеології. 

Дослідниками Інституту громадського здоров’я НАМУ розроблено 

стандарти фізичного розвитку школярів, які опубліковані в науковій розробці за 

редакцією академіка А. М. Сердюка [15]. Фізичний розвиток дітей різних 

регіонів України висвітлюється в публікації I. Р. Бариляка і Н. С. Польки [18]. 

Нормативи фізичного розвитку дітей, розроблені експертами ВООЗ, розкриті в 

публікації В. Г. Майданник [8]. 

МОЗ України розробило критерії оцінки фізичного розвитку дітей 

шкільного віку, які затверджені та опубліковані в наказі [6]. Зазначені критерії 



повинні використовуватися під час проведення досліджень та оцінки фізичного 

розвитку школярів медичними працівниками, педагогами та вчителями 

фізичної культури. 

Науковцями в галузі шкільної гігієни А. Г. Платоновою та 

О. М. Хутченко проведено порівняльну оцінку фізичного розвитку сільських 

дівчат за вітчизняними стандартами та стандартами ВООЗ [11, c. 43-45]. 

Питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ висвітлено 

також у дослідженні Н. С. Польки та А. Г. Платонової [14, c. 48-52]. 

Низка публікацій присвячена дослідженню стану фізичного розвитку 

школярів в окремих регіонах України. Зокрема, дослідниками М. О. Носко, 

Ю. В. Горошко, Ю. М. Носко та Л. Г. Гришко розглядаються фактори 

погіршення показників фізичного розвитку дітей 6-10 років [10, с. 88-90]. 

Науковці В. І. Федоренко та Л. М. Кіцула розкривають у своєму дослідженні 

динаміку фізичного розвитку 6-річних дітей м. Львова. На основі 

ретроспективного аналізу i сучасних досліджень антропометричних параметрів 

фізичного розвитку 6-річних дітей Львова з 1969 до 2015 року дослідниками 

встановлено періоди зменшення та збільшення зросту i маси тіла школярів [17, 

с. 50-55]. В окремому дослідженні, присвяченому територіальним особливостям 

фізичного розвитку школярів, зазначеними авторами проведена порівняльна 

характеристика антропометричних показників школярів (хлопчиків і дівчаток) 

Західного та Східного регіонів України. Порівнюючи показники фізичного 

розвитку школярів м. Львова та м. Луганська дослідники встановили, що 

більшість показників за абсолютним значенням є вищими у львівських 

школярів. Таку тенденцію автори пов’язують із забрудненням довкілля у 

промислових регіонах, нераціональним харчуванням тощо [16, с. 11-15]. 

Основні тенденції у фізичному розвиткові дітей молодшого шкільного віку 

м. Львова розкриті також у дослідженні Н. В. Москвяк [9, с. 19-23]. 

Порівняльний аналіз індивідуальних рівнів фізичної підготовленості молодших 

школярів м. Луцька проведено у дослідженні А. Гаврилюк [2, с. 54-58]. 



Дослідницею А. Г. Платоновою проаналізовано зміни, що відбулися у 

фізичному розвитку київських школярів упродовж десятилітнього періоду [12, 

с. 69-73]. А групою науковців у галузі гігієни дітей і підлітків (Н. С. Полька, 

С. М. Джуринська, Н. Я. Яцковська, А. Г. Платонова) розкрито сучасні 

тенденції фізичного розвитку міських дітей [13, с. 299-303]. 

Проблемі інтеграції фізичного і розумового розвитку молодших школярів 

присвячені дослідження О. Д. Дубогай, Б. П. Пангелова, Н. О. Фролової [5], 

Л. С. Гармаш та Н. І. Коцур [4] та ін. У працях дослідників відзначається 

взаємозв’язок пізнавальних здібностей молодших школярів із рівнем їх 

фізичного і моторного розвитку, наголошується на те, що хронічний дефіцит 

рухів є передумовою зменшення функціональних резервів школярів і як 

наслідок, зниження імунної реактивності організму. Діти з низьким рівнем 

рухової активності частіше хворіють простудними захворюваннями, швидше 

втомлюються і мають низький рівень фізичної та розумової працездатності, 

майже половина таких дітей страждають близькозорістю, а у 25 % дітей – 

підвищений артеріальний тиск. 

Серед важливих складових у забезпеченні гармонійного фізичного і 

психічного розвитку школярів особливе місце посідає рухова активність. Як 

свідчать дослідження В. І. Берзінь та Н. А. Буняк, рухова активність школярів 

сьогодні на дуже низькому рівні, нижче від гігієнічних норм в середньому на 

60-75 % [3, с. 38]. Спостерігається тенденція до зниження інтересу дітей до 

занять фізкультурою. Водночас за даними ВООЗ для підтримання здоров’я 

школярі повинні виконувати впродовж тижня не менше 6-ти годин 

організованих занять фізичними вправами. Науковцями Н. І. Коцур і 

Л. С. Гармаш встановлено, що проведення двох уроків із фізичного виховання в 

школі на тиждень компенсує всього лише на 33 % необхідну рухову активність 

школярів. Натомість рухова активність молодших школярів скорочується 

порівняно з дошкільниками в 2-2,5 рази [4, с. 267]. А рухи, як відомо, є 

природною, біологічною потребою живого організму. Нестачу рухової 

активності школярів, як зазначають дослідники, певною мірою може 



компенсувати туристична діяльність, яка, з одного боку, є засобом 

оздоровлення, а, з іншого – дає можливість широкого, емоційного, активного 

пізнання навколишнього світу і спрямована на задоволення пізнавальних 

інтересів. Зважаючи на це, елементи туризму в поєднанні з засобами фізичного 

виховання створюють умови для цілеспрямованого розвитку фізичних та 

психічних якостей дитини, що сприяє успішній адаптації до умов шкільного 

режиму [4, с. 269]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Незважаючи на наявність значної кількості публікацій, присвячених зазначеній 

проблемі, залишаються недослідженими питання оцінки фізичного розвитку 

молодших школярів в умовах його інтеграції з пізнавальною діяльністю та 

рівнем моторного розвитку. Потребує також вирішення питання щодо пошуку 

шляхів інтеграції гармонійності фізичного та інтелектуального розвитку 

молодших школярів шляхом удосконалення їх засобами особистісно-

орієнтованого фізичного виховання. 

Мета статті полягає в з’ясуванні рівня фізичного розвитку молодших 

школярів і його гармонійності, розкритті засобів впливу особистісно-

орієнтованого фізичного виховання як корекційних та оздоровчих заходів 

поліпшення морфо-функціональних показників. 

Відповідно до мети дослідження було поставлено наступні завдання: 

- здійснити теоретичний огляд літератури з питання оцінки фізичного 

розвитку школярів; 

- оцінити рівень фізичного розвитку молодших школярів і ступінь його 

гармонійності, показати взаємозв’язок із рівнем успішності; 

- визначити рівень моторного розвитку та фізичної підготовленості 

молодших школярів; 

- розкрити вплив засобів фізичного виховання на рівень фізичного і 

моторного розвитку молодших школярів. 



Виклад основного матеріалу. Теоретичний огляд літератури із 

зазначеної наукової проблеми показав, що існує декілька методів оцінки 

фізичного розвитку школярів (метод індексів, сигмальних відхилень, шкал-

регресій, центильний). Найпоширеніший – метод оцінки антропометричних 

показників за статевовіковими шкалами регресії, який враховує три основних 

показники фізичного розвитку: довжину, масу та окружність грудної клітки. 

Зазначений метод має суттєві переваги над іншими за рахунок можливості 

одночасної оцінки фізичного розвитку (середній, вище або нижче середнього) 

та його гармонійності (гармонійний, дисгармонійний або різко 

дисгармонійний) кожної конкретної дитини (індивідуальний рівень) та окремих 

дитячих колективів (популяційний рівень) [1, с. 87]. 

Науковці в галузі гігієни та фізичного виховання під поняттям 

«гармонійність» розуміють взаємозв’язок антропометричних і функціональних 

показників фізичного розвитку дитини у конкретний період розвитку, що надає 

повноцінне уявлення щодо порушень у стані фізичного здоров'я та дозволяє 

вчасно розробити оздоровчі та корекційні заходи щодо його поліпшення [1; 2]. 

Фізіологами та гігієністам встановлено, що гармонійним вважається фізичний 

розвиток у випадку, коли маса тіла та окружність грудної клітки (відповідно до 

довжини тіла) перебувають у межах однієї сигми шкал регресії (± 1oR). 

Дисгармонійним вважається такий стан, коли маса тіла дитини та окружність 

грудної клітки знаходяться поза межами однієї сигми регресії (± 1,1-2oR). Як 

правило, такий стан зумовлений дефіцитом (або надлишком) маси тіла та 

вiдповiдним зниженням функціональних можливостей організму. Різко 

дисгармонійний фізичний розвиток вважається у разі перевищення двох сигм 

регресії (± 2,1oR) [6, с. 18]. 

Проведене нами дослідження включало: оцінку фізичного і моторного 

розвитку та рівень фізичної підготовленості. Дослідження проводилися на базі 

середніх шкіл м. Переяслава Київської області. Всього було обстежено 

126 дітей молодшого шкільного віку. 



Оцінка фізичного розвитку дітей і його гармонійність проводилася за 

комплексною методикою В. І. Кардашенко, В. Б. Властовського та 

Е. П. Стромської. Отримані дані з визначення рівня фізичного розвитку 

молодших школярів наведені в таблиці. 

Таблиця 

Оцінка фізичного розвитку молодших школярів 

Вік дітей (роки) Рівень фізичного розвитку (%) 

високий середній низький нижче 

середнього 

6  74,5 9,3 4,1 

7 8,5 70,4 14,1 7 

8 7,6 69,6 15,6 7,2 

9 4,5 68 19,2 8,3 

 

Дані дослідження свідчать, що серед школярів переважають діти з 

середнім рівнем фізичного розвитку, але спостерігається наявність значного 

відсотку учнів із низьким рівнем фізичного розвитку. Саме така категорія дітей 

потребує проведення корекційних та оздоровчих заходів шляхом 

вдосконалення їх рухових здібностей. 

Гармонійність фізичного розвитку молодших школярів показала, що з 

віком зростає число гармонійно розвинутих школярів. Так, гармонійний 

фізичний розвиток мали: 66,1 % – 6-річних; 73,4 % – 7-річних; 77,4 % – 8-

річних; 83,3 % – 9-річних. Дисгармонійний розвиток мали: 33,9% – 6-річних; 

26,6% – 7-річних; 22,9 % – 8-річних; 16,7 % – 9-річних. Причому за 

морфологічними ознаками дисгармонійність переважає у 6-річних дітей і 

становить 23,5 %, а за функціональними ознаками в групах 7-річних, 8-річних і 

9-річних дітей. Звертає на себе увагу, що дисгармонійність за морфологічними 

ознаками серед дітей 6-річного віку пов’язана з зменшенням маси тіла, а 

дисгармонійність за функціональними ознаками пов’язана з низькими 

показниками м’язової сили рук у дітей 9-річного віку та життєвої ємкості 

легень у дітей 7- та 8-річного віку. 



Водночас із вивченням рівня фізичного розвитку заслуговує уваги рівень 

моторного розвитку. Адже затримка моторного розвитку відбивається на стані 

здоров’я школяра і зумовлює труднощі під час проведення занять із фізичного 

виховання.  

Дозрівання рухового центру кори головного мозку визначається за двома 

комплексними ознаками: руховими тестами, що вказують на психомоторну 

зрілість і руховими навичками. На основі співставлення з результатів рухових 

тестів і рухових навичок дитини з нормативними показниками проводилася 

комплексна оцінка моторного розвитку молодших школярів. 

За моторним розвитком виділили три групи дітей молодшого шкільного 

віку: зрілі, умовно зрілі, незрілі. 

Зрілі – правильно виконують не менше чотирьох (із п’яти) рухових тестів 

і володіють п’ятьма (з семи) руховими навичками. 

Умовно зрілі – правильно виконують три рухових тести і володіють 

чотирма руховими навичками (початкова стадія відставання у моторному 

розвитку). 

Незрілі – з суттєвим відставанням моторного розвитку, виконують менше 

половини рухових тестів і володіють невеликою кількістю навичок. 

Дослідженнями встановлено, що до групи зрілих дітей належали: 48,1 % 

– 7-річних; 60,2 % – 8-річних; 68,4 % – 9-річних; 69,4 % – 10-річних. 

Незрілими були: 23,5 % – 7-річних; 21,4 % – 8-річних; 17,5 % – 9-річних; 

16,6 % – 10-річних дітей. 

Причому низький моторний розвиток мали переважно діти з низьким і 

нижче середнього рівнем фізичного розвитку за всіма віковими групами. 

Проведене дослідження щодо успішності молодших школярів показало: 

високий бал успішності (10-12 балів) мали 16,5 % школярів, середній бал 

успішності (7- 9 балів) – 62,4 %, низький бал (менше 7 балів) – 21,1 %. Серед 

школярів із високим балом успішності гармонійний фізичний розвиток мали 

82,1 % осіб; у школярів із середнім балом успішності гармонійний фізичний 



розвиток відмічався в 74 % осіб, а серед школярів із низьким балом успішності 

у 52,4 % осіб. 

Таким чином, із віком збільшується число гармонійно розвинених дітей; 

серед дітей із низьким і нижче середнього рівнем фізичного розвитку 

переважають школярі, що мають затримку в моторному розвитку. Водночас 

більший відсоток молодших школярів із низьким і нижче середнього рівнем 

фізичного розвитку мають середній і низький бал успішності. Зазначені 

результати дослідження свідчать, що інтелектуальний розвиток молодших 

школярів знаходиться в прямій залежності від дозрівання моторної кори 

великих півкуль головного мозку у молодших школярів. 

Серед засобів активізації рухового режиму та фізичного вдосконалення 

молодших школярів особливе місце посідає урок фізичної культури. Під час 

уроку фізичної культури повинні створюватися всі необхідні умови для 

фізичного розвитку, розкриття індивідуальності учня. В основу уроку повинні 

бути покладені принципи особистісно-орієнтованого підходу, мета яких – 

створення умов для поліпшення фізичної підготовленості учнів, їхнього 

здоров’я, підвищення інтересу до уроку. Для цього використовуються 

різноманітні форми та методи організації діяльності учнів на уроці, створення 

атмосфери зацікавленості кожного, стимулювання до виконання фізичних 

вправ. Діяльність учнів оцінюється не лише за кінцевим результатом 

(правильно чи неправильно), але й за процесом його досягнення. Багато часу на 

уроках фізичної культури повинно відводитись груповим формам організації 

діяльності учнів, де основні завдання (удосконалення навичок, оздоровлення, 

профілактика захворювань) ставляться перед певними групами школярів, які 

формуються за ступенем підготовленості до виконання фізичних навантажень. 

При цьому особлива увага повинна звертатися на ті групи, де займаються учні з 

ослабленим здоров’ям і низьким показниками фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості. 

Особливе місце серед засобів оптимізації фізичного виховання молодших 

школярів повинен зайняти дитячий туризм, завданнями якого є: 



‒ удосконалення рухових навичок і фізичних якостей; 

‒ підвищення адаптаційного потенціалу (функціональних резерв систем 

організму) та неспецифічної резистентності організму; 

‒ забезпечення гармонійності фізичного та психічного розвитку 

школяра. 

Як зазначає дослідниця Н. І. Коцур, враховуючи вікові особливості дітей 

молодшого шкільного віку, при застосуванні засобів туризму слід 

використовувати різноманітні заняття: ігрові, сюжетно-рольові, заняття-

змагання, прогулянки, природознавчі прогулянки. Крім того, цікавими для 

дітей є туристські свята, які можуть організовуватися у вигляді прогулянок-

походів, фізкультурні розваги з туристичним спрямуванням. У природних 

умовах проводять різноманітні вправи та ігри з бігом, стрибками, киданням, 

метанням. Природне середовище, дух змагання формують позитивні емоції у 

школярів, які породжують бажання  рухової активності [7, с. 389-390]. 

Вирішення проблеми рухової активності школярів у значній мірі 

залежить від рівня кваліфікації вчителя фізичної культури, знання і врахування 

ним вікових особливостей рухових здібностей, розумінням тих складних 

біохімічних і морфологічних процесів, які відбуваються в організмі, що росте і 

розвивається. 

Водночас впровадження різноманітних засобів туризму та необхідність 

визначення їх ефективності вимагає: застосування експрес-методик для 

визначення функціонального стану організму школяра; визначення рівня 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості; наявності даних про медичну 

групу по фізичному вихованню. 

Критеріями  призначення дитині медичної групи є: рівень і гармонійність 

досягнутого фізичного розвитку, група здоров’я, рівень фізичної 

підготовленості. 

Висновки і пропозиції.  Отримані дані обстеження фізичного розвитку 

молодших школярів дають можливість здійснювати індивідуально-

диференційований підхід до кожного школяра з метою визначення обсягу 



фізичних навантажень, які б мали тренувальний ефект і забезпечували розвиток 

необхідних фізичних якостей при одночасному попередженні гострого та 

хронічного фізичного перенапруження. 

Оцінка морфо-функціональних показників фізичного розвитку молодших 

школярів вказує на необхідність перегляду організації навчального процесу і 

впровадження нових технологій та створення умов для підвищення фізичної 

активності дітей і виконання ними гігієнічних режимів праці та відпочинку. 

Діти з затримкою фізичного і моторного розвитку потребують 

корекційних заходів шляхом вдосконалення їх рухових навичок і фізичних 

якостей. Серед засобів активізації рухового режиму та фізичного 

вдосконалення, гармонізації фізичного і психічного розвитку особливе місце 

повинно бути відведене дитячому туризму. 

В умовах початкової школи доцільно застосовувати так званий «паспорт 

здоров’я учня» – документ, який має включати основні показники здоров’я, 

фізичного розвитку учня, дозволить проводити моніторинг фізичного розвитку 

та вносити відповідні корекційні заходи впродовж усього періоду навчання 

дитини в школі. 
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