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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗДОРОВ'Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Анотація. В статті висвітлені результати власних досліджень впливу

засобів  легкої  атлетики  на  рівень  здоров’я  школярів  початкової  школи.

Доведено, що засоби легкої атлетики можуть бути ефективними не лише під

час  фізичної  підготовки  спортсменів  різної  кваліфікації,  а  й  покращувати

рівень здоров’я дітей та молоді різного віку.
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Abstract.  Bazylevych N.O.,  Tonkonog O.S.,  Yurchenko I.V.  Improving the

health of junior schoolchildren by athletics. The article highlights the results of our



own research on the impact of athletics on the health of primary school students. It

has been proven that athletics can be effective not only in the physical training of

athletes of different qualifications, but also to improve the health of children and

youth of different ages.
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Одним із найперспективніших напрямів оптимізації фізичного виховання

є  раціональне  використання  ефективних  засобів  і  методів  вдосконалення

рухових  здібностей  дітей  шкільного  віку  з  метою  зміцнення  їх  здоров’я,

покращення  фізичного  розвитку  і  фізичної  підготовленості.  Аналізуючи

літературні  джерела  з  означеної  проблеми,  можна  виявити  широке  коло

наукових  досліджень,  спрямованих  на  визначення  основних  причин

захворюваності дітей та молоді. Так, фахівці (Г.Л. Апанасенко, Я.С. Вайнбаум,

І.В. Бабичева, О.Д. Дубогай, О. В. Єресько та ін.) вважають недостатню рухову

активність  людини  однією  з  основних  вад  сучасного  суспільства.  Автори

наголошують, що недостатність фізичних навантажень сприяє розвитку таких

захворювань, як ожиріння, діабет, неврози, порушення постави, плоскостопість

[4, 5].

У  багатьох  дослідженнях  (О.М.  Артемєв,  Н.О.  Базилевич,  Н.Н.

Завидівська,  О.Д.  Дубогай)  називають  ті  основні  фактори,  які  сприяють

збереженню  здоров’я  людини:  особиста  гігієна,  фізична  підготовка,  рухова

активність,  стиль  життя,  медицина  [1,  4].  Незважаючи  на  прийняті  заходи

система  шкільного  фізичного  виховання,  як  показує  практика,  не  в  змозі

забезпечити  необхідний  рівень  фізичного  здоров’я  дітей  та  молоді.  Питання

нормування навантажень молодших школярів з метою їх оздоровлення під час

проведення  уроків  фізичної  культури  засобами  легкої  атлетики  в  умовах

загальноосвітньої школи ще є маловивченим.

Багато дослідників (М.М. Борейко, С.І. Марченко, Н.В. Москаленко, В.Н.

Сапунов)  пропанували  різні  шляхи  вдосконалення  змісту  занять  фізичної

культури в школі [2, 6].  Аналізуючи програми з фізичного виховання, можна

визначити,  що  серед  засобів  рекомендованих  для  школярів  найбільшою
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популярністю користуються спортивні та рухливі ігри, східні оздоровчі системи

при значному зменшенні обсягу інших вправ, зокрема легкоатлетичних. Однак,

засоби  легкої  атлетики  мають  досить  широкий  спектр  дії.  Вони  сприяють

вирішенню  оздоровчих,  виховних  та  освітніх  завдань  в  процесі  фізичного

виховання. 

Мета   дослідження. Визначити  вплив  засобів  легкої  атлетики  для

підвищення рівня здоров’я учнів початкової школи. 

Проблеми фізичної  підготовки і  здоров’я  –  це одна з  найактуальніших

проблем  державної  розбудови,  зміцнення  країни,  становлення  її  політичної,

економічної і соціальної незалежності.  Сьогодні всім зрозуміло, що здоров’я

нації – це запорука її процвітання, це той вирішальний фактор, потенціал, який

в кінцевому результаті визначить долю будь-яких реформ, вирішення локальних

і глобальних завдань.

Фізична культура,  як сукупність особистісних цінностей учня, не може

прямо  залежати  від  рівня  його  фізичної  підготовленості. Показники

психофізіологічного   стану  учня  стають  результатами  його  фізкультурної

активності,  під  час  якої  процес  фізичної  підготовки  і  його  результат  (рівень

фізичної підготовленості) займають певне місце [1, 2, 4, 6, 7]. 

Фізкультурна активність учня включає в себе процес фізичної підготовки,

охоплюючи  більш  широку  сферу  педагогічних  взаємовідносин  суб’єктів.

Здоров’я школяра обумовлюється, в першу чергу, якісними параметрами його

індивідуальної  діяльності  і  відносин  із  середовищем.  У  такому  разі

актуальності  набувають  види  і  стиль  певних  взаємодій,  які  сприятимуть

подальшому самовдосконаленню учня. А це вже – сутність найбільш високого

етапу формування фізичної культури особистості школяра [1, 4, 6]. 

Тобто,  гармонійний  розвиток  особистості  –  це  якісне,  системне  і

динамічне утворення, яке характеризується високим рівнем особистої фізичної

культури  учня  як  результату  його  діяльності  на  рівні  фізичного

самовдосконалення.
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Фізична  досконалість – є  фактор  вихованості,  сформованості  фізичної

культури особистості, еталон в процесі її формування.  На засадах виявлення,

використання і розвитку біологічного, психічного і особистісного потенціалів у

процесі  формування  фізичної  культури  школяр  набуває  характерні  риси,

взаємодія яких сприяє подальшому розвитку, вдосконаленню [1, 2, 4, 6]. 

Високий рівень фізичної культури особистості можна характеризувати за

наступними показниками: 

 індивідуально  достатній  рівень  фізичної  підготовленості,

необхідний для підтримки оптимальної працездатності;

 індивідуально  оптимальний  рівень  психічного  стану,  достатній

для адаптації до умов оточуючого середовища;

 індивідуально  стійка  мотивація  на  фізичне  самовдосконалення,

ведення здорового способу життя, духовний розвиток [1, 2, 6].

Чисельні дослідження (О.Д, Дубогай, Н.В. Москаленко та ін) довели, що в

молодшому  шкільному  віці  закладаються  головні  засади  культури  рухів,

відбувається подальший розвиток функцій і систем організму дитини. Найбільш

характерна риса  життєдіяльності  школяра віком від  6  до 10 – 11 років –  це

перехід до нового соціального статусу, який вимагає на лише інтелектуальної

напруги, але й значної фізичної витривалості [4, 6]. 

Розвиток  школяра  як  суб’єкта  природи  висуває  цілком  нові  завдання

фізичного виховання,  які  пов’язані  зі  збереженням здоров’я,  увагою до  його

тілесності,  розвитку  його  природних  потреб,  здібностей,  вихованням  його

екологічної освіти. 

Вивчаючи  особливості  фізіологічного  і  фізичного  розвитку  дітей  6-10

років,  вчені  відмічають,  що  саме  в  цьому  віці  закладається  фундамент

подальшого фізичного розвитку, формуються основні уміння і навички [7].

 З фізіологічної точки зору, цей віковий період відносно спокійний, ріст і

функціональний розвиток нервової, дихальної і серцево-судинної систем триває

досить  рівномірно.  Кістково-сполучний  апарат  молодших  школярів  ще  має

велику кількість хрящів, тому гнучкість найкраще розвивається саме в цьому
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віці. Збільшення маси м’язів до 30% сприяє позитивному тренуванню силових

здібностей учнів початкових класів. Однак, дрібні м’язи кисті у першокласників

розвиваються відносно повільно, що відбивається на якості  письма і вимагає

додаткових занять для їх розвитку [7].

Частота  серцевих  скорочень  у  молодших  школярів  більш стала,  ніж  у

дошкільників,  але  набагато  більша,  ніж  у  дорослих,  що  потребує  дуже

повільного збільшення навантаження аеробного характеру. Краще пропонувати

дітям цього віку різноманітні рухливі ігри на свіжому повітрі або мандрівки на

природі  замість  довготривалого  одноманітного  бігу  для  підвищення

працездатності [6, 7].

Нервові  процеси учнів початкової  школи стають рухливішими,  завдяки

чому діти можуть швидко переключатися з одного виду діяльності на інший,

пристосовуватися  до  змін  обставин  і  стилю  життя.  Процеси  гальмування  у

молодших  школярів  переважають  над  процесами  збудження,  що  створює

фізіологічні  передумови  для  формування  вольових  якостей,  а  також  для

виявлення самостійності, відповідальності [7].

Аналіз стану фізичної підготовленості і соматичного здоров’я  молодших

школярів  за  результатами  наукових  досліджень  [1,  2,  4,  6]  виявив  досить

низький їх рівень.  Причин такого невтішного становища є багато серед них:

обсяг  обов’язкових   занять  фізичною культурою; низька моторна щільність

уроків  фізичної  культури;  недостатнє  дозування  фізичного  навантаження;

незадовільна організація позакласної фізкультурно-масової і спортивної роботи;

недостатнє використання самостійних тренувань. 

Як  наслідок,  не  задовольняється  природна  потреба  юнаків  і  дівчат  у

руховій діяльності, а отже в них не розвиваються належним чином такі фізичні

якості,  як  сила,  швидкість,  витривалість,  які  мають  провідне  значення  в

подальшому розвитку дитини. 

Зниження  фізичної  активності  сприяє  розвитку  так  званих  хвороб

цивілізації:  гіпертонічна  хвороба,  атеросклероз,  ішемічна  хвороба  серця  та

інфаркт міокарда, ожиріння, порушення постави з пошкодженням кісткового і
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зв’язкового  апарату,  а  також хвороби,  які  характеризуються  функціональною

слабкістю внутрішніх органів.  Статистика показує,  що ці захворювання та їх

ранні  симптоми  спостерігаються  у  великої  кількості  осіб.  Вони  є  першими

причинами  втрати  працездатності,  захворюваності  і  смертності  людей.  Ось

чому визначення норми, мінімуму та оптимуму рухової активності школярів є

важливим  фактором  задоволення  їх  біологічної  потреби  в  рухах,  розвитку

організму та зміцнення здоров’я [1, 2, 6].

Таким  чином,  рухова  активність  розглядається  як   один  з  головних

чинників  покращання  фізичного  стану  школярів.  Однак,  обсяг  рухової

активності  та  фізіологічно  обґрунтовані  навантаження  для  забезпечення

здоров’я дітей і підлітків не забезпечуються їх способом життя та організацією

фізичного виховання.

Науковці (Т.Ю. Круцевич, Н.В. Москаленко, Л.П. Сергієнко) розглядають

фізичний стан, як результат взаємодії різних аспектів рухової діяльності людини

і передусім силових, швидкісних, координаційних та аеробних. Його основою є

морфологічний  статус  і  функціональні  резерви  серцево-судинної  і  дихальної

систем. Інші [30, 49] під фізичним станом розуміють сукупність адаптаційної

здатності  організму  і  його  функціональних  можливостей,  які  забезпечують

успішну  реалізацію  рухових  завдань.  Міжнародний  комітет  з  стандартизації

тестів  вважає,  що  фізичний  стан  характеризує  особистість  людини,  стан

здоров’я,  будову  тіла  і  конституцію,  функціональні  можливості  організму,

фізичну підготовленість [6].

В сучасній літературі фізичний стан у вузькому розумінні трактується як

комплексна  оцінка  морфо-функціонального  стану,  стану  здоров’я,  фізичної

підготовленості  і  працездатності.  На  цій  основі  визначені  тести  оцінки

фізичного  стану,  параметри,  що  відображають  фізичний  розвиток,  фізичну

підготовленість,  функціональні  можливості  серцево-судинної  і  дихальної

систем [6, 7].

Одним  з  основних  показників,  який  найбільш  об’єктивно  відображає

функціональні  можливості  кардіо-респіраторної  системи  і  фізичного  стану  в
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цілому, використовується максимальне споживання кисню (МСК). В сучасній

літературі пропонується великий перелік методик, спрямованих на визначення

МСК. 

На думку фахівців (М.М. Булатова, О.Д. Дубогай, Т.Ю. Круцевич, Н.В.

Москаленко),  розвиток  рухових  якостей  займає  важливе  місце  у  фізичному

вихованні  школярів.  Багаточисельні  результати  наукових досліджень свідчать

про  те,  що  розвиток  рухових  якостей  відбувається  гетерохронно.  Якщо

цілеспрямовано впливати на  рухові  якості  в  період прискореного їх  вікового

розвитку, то педагогічний ефект буде значно вищим, ніж в інші періоди. Тому

важливо  знати  активний  розвиток  яких  рухових  здібностей  відбувається  у

молодшому шкільному віці [4, 6].

Ряд авторів вважає, що дітей молодшого шкільного віку можна навчати

майже всім  руховим  діям,  навіть  з  дуже  складною координацією,  якщо при

цьому не вимагається значного прояву сили, швидкості, витривалості. Зокрема,

стрибкам деколи важко навчити не тому, що у дітей недостатня координація

рухів, а тому, що вони не можуть відштовхнутися з достатньою силою [2, 6].

Отже,  підсумовуючи  вищеозначене,  можна  виділити,  що  в  літературі

відсутній  єдиний  підхід  до  визначення  поняття  фізичного  стану,  його

структурних компонентів, змісту тестів та оцінювання їх значень, показників,

що  його  характеризують.  Це  унеможливлює  порівнювати  результати  різних

досліджень і робити обґрунтовані, об’єктивні висновки.

Легка атлетика є одним з основних видів спорту в системі фізичного виховання.

Різноманітність  вправ,  можливість  варіювання і  чіткого  дозування у  ходьбі,  бігу,

стрибках і метаннях дозволяють успішно використовувати їх у заняттях з  людьми

різного віку, статі та рівня фізичної підготовки. Більшість легкоатлетичних вправ не

потребує  спеціального  обладнання  і  спорядження.  Значну  частину  занять  можна

проводити  на  місцевості  або  на  найпростіших  майданчиках,  як  правило,  на

свіжому повітрі. У цьому плані важко переоцінити оздоровче значення цього виду

спорту.  Легкоатлетичні  вправи  благотворно  впливають  на  всі  групи  м'язів,

зміцнюють  опорно-руховий  апарат,  поліпшують  діяльність  дихальних  органів,
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серцево-судинної системи. Особливо велике значення заняття легкою атлетикою

мають  для  формування  зростаючого  організму.  Позитивний  вплив

легкоатлетичних  вправ  зумовив  їх  широке  включення  до  програм  фізичного

виховання молоді,  що навчається в школах, технікумах, вузах та інших навчаль-

них закладах [1, 2, 3]. 

Такі вправи, як біг на короткі та середні дистанції, стрибки у довжину і

висоту з місця, а також човниковий  біг, складають основу «Державних тестів і

нормативів  оцінки  фізичної  підготовленості  населення  України».  Це

пояснюється  тим,  що  легкоатлетичний  спорт  не  має  собі  рівних  щодо

практичного, прикладного значення. Якості та навички, які формуються у ході

занять  легкою  атлетикою,  знаходять  най  ширше  застосування  як  у  трудовій

діяльності, так і у військовій підготовці.

Заняття легкою атлетикою мають також виховне і освітнє  значення. Вони

формують характер, загартовують волю. Участь  у командних змаганнях виховує

почуття  колективізму,  відповідальності.  В  процесі  тренувань  спортсмени

набувають  корисних  навичок  і  знань  щодо  побудови  тренувальних  занять,

самоконтролю,  гігієни,  режиму  тощо.  Не  існує  виду  спорту,  в  якому

легкоатлетичні вправи не використовувалися б як тренувальні засоби.

Для  всебічного  розвитку  школярів  дуже  важливо  своєчасно  оволодіти

різноманітними руховими діями, в першу чергу, такими життєво важливими як

біг,  ходьба,  стрибки,  метання.  Їх  засвоєння  та  оволодіння  правильними

способами  виконання  збагачує  руховий  досвід  дитини,  необхідний  в  ігровій

діяльності,  різноманітних  життєвих  ситуаціях,  побуті  та  праці.  Вони

полегшують в подальшому засвоєння шкільної програми з фізичної культури [1,

2, 3.

Виконання  прикладних  рухових  дій  з  високою інтенсивністю не  лише

залучає  до  роботи  велику  кількість  м’язів,  але  й  висуває  високі  вимоги  до

основних функціональних систем організму. Під їх дією покращуються функції

серцево-судинної  і  дихальної  систем,  зміцнюється  опорно-руховий  апарат,

регулюється  діяльність  нервової  системи  та  інших  фізіологічних  процесів.
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Засоби легкої атлетики сприяють активному розвитку практично всіх фізичних

якостей організму [1, 2, 3.

Ходьба — звичайний спосіб пересування людини, чудова фізична вправа для

людей будь-якого віку. При тривалій і ритмічній ходьбі до роботи залучаються

майже всі  м'язи тіла,  посилюється  діяльність  серцево-судинної,  дихальної  та

інших  систем  організму,  підвищується  обмін  речовин,  що  має  оздоровче

значення [1, 2, 3]. 

З  усіх  видів  аеробіки  біг  вважається  найбільш популярним оскільки  є

загальнодоступним, простим за технікою виконання, не вимагає спеціального

одягу або умов занять, навантаження легко дозувати. Бігом можуть займатися як

здорові,  так  і  люди  з  різноманітними  хронічними  захворюваннями.  Біг  —

природний спосіб пересування. Це найпоширеніший вид фізичних вправ, котрий є

складовою багатьох видів спорту (футбол, баскетбол, ручний м'яч та ін.). Значне

число різновидів бігу є органічною частиною різних видів легкої атлетики. Біг

вимагає більшої працездатності всього організму, ніж  ходьба, оскільки до роботи

залучаються  майже  всі  м'язові  групи  тіла,  посилюється  діяльність  серцево-

судинної, дихальної та інших систем, значно підвищується обмін речовин [2, 3].

Заняття  бігом  сприяє  розвитку  серцево-судинної  і  дихальної  систем,

опорно-рухового  апарату,  покращують  функціональний  стан  ендокринної

системи. Біг викликає в організмі глибокі функціональні перебудови, підвищує

адаптаційні  можливості  людини.  Систематичні  заняття  бігом  підтюпцем

стабілізують і покращують стан здоров’я, продовжують життя. Біг має не лише

загально  зміцнюючу,  профілактичну  та  антистресову  дію,  але  й  значний

терапевтичний  ефект  при  різноманітних  захворювання.  Проте  досягнути

оздоровчого  та  лікувального  ефекту  можна  лише  за  умови  дотримання

відповідних теоретичних і практичних вимог щодо методики використання бігу

[1, 2, 3.

Біг  на  коротких  дистанціях  є  одним  з  ефективних  засобів  розвитку

координації,  швидкості  руху,  реакції  на  різні  подразники,  здатності  м’язів

виконувати  вибухові  зусилля.  Кросовий  біг  сприяє  розвитку  такої  важливої
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якості  як  витривалість.  Біг  на  місцевості  втрачає  свою  циклічність  та

ритмічність,  однак,  вимагає  прояву  умінь  швидко  і  якісно  перебудовувати

рухову  діяльність,  сприяючи  удосконаленню  координації  рухів  і  спритності

загалом.  Біг  є  складовою змісту  багатьох  рухових  дій.  Не  можна  досягнути

хороших  результатів  в  іграх,  стрибках,  метаннях  та  інших  видах  рухової

активності без умінь правильно бігати [1, 2, 3].

Широке використання в руховій діяльності  людини знаходять стрибки.

Діти  широко  використовують  різноманітні  стрибки  в  життєвих  та  ігрових

ситуаціях.  На заняттях легкоатлетичними стрибками удосконалюється вміння

володіти своїм тілом і концентрувати зусилля; розвиваються сила, швидкість,

спритність  і  сміливість.  Стрибки — одна з  найкращих вправ для зміцнення

м'язів ніг, тулуба і для набуття так званої стрибучості, яка необхідна не лише

всім  легкоатлетам,  але  й  представникам  інших  видів  спорту,  особливо

баскетболістам, волейболістам, футболістам, штангістам. Багатоскоки, стрибки у

довжину  та  у  висоту  сприяють  розвитку стрибучості,  здатності  до  сильних

вибухових  зусиль  м’язів  ніг  і  таза,  удосконалюють  вміння  орієнтуватись  в

просторі та зберігати рівновагу, виконувати високо координаційні дії, тренують

окомір.  Заняття  стрибками  позитивно  впливають  на  функціональний  стан

серцево-судинної і дихальної систем [1, 3.

Значне  місце  у  фізичному  вихованні  школярів  займають  дії  з  м’ячем.

Вони  використовуються  всіма  дітьми  в  самостійних  іграх  у  вигляді

різноманітних  метань. Метання  характеризуються  короткочасними,  але

максимальними зусиллями не лише м'язів рук, плечового поясу,  тулуба, але й ніг. Щоб

далеко  метати  легкоатлетичні  прилади,  необхідні  високий  рівень  розвитку  сили,

швидкості, спритності  та уміння концентрувати свої зусилля. Заняття метаннями спри-

яють не лише формуванню цих важливих якостей,  але й гармонійному  розвитку

мускулатури всього тіла.

 Будь  які  види  метання  характеризуються  великою  амплітудою  і

активними  рухами  не  лише  махової  руки,  але  й  ніг  і  тулуба,  що  вимагає

значного напруження функціональних систем організму. Метання в ціль дають
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можливість  удосконалити  координацію,  точність  і  економічність  рухів.

Багаторазове виконання метальних рухів дозволяє розвивати швидкісно-силові

якості  м’язів  рук  і  тулуба.  Метання  вимагають  поєднання  статичних  і

динамічних  зусиль  багатьох  груп  м’язів,  дотримання  певного  напряму,

амплітуди, сили і швидкості рухів, зберігаючи при цьому рівновагу [1, 2, 3. 

Таким чином, засоби легкої  атлетики сприяють вирішенню оздоровчих,

виховних та освітніх завдань в процесі фізичного виховання. Вони формують

основу для засвоєння змісту  шкільної навчальної програми та мають значні

переваги  в  організації  і  широкому  їх  використанні,  оскільки  не  вимагають

особливих умов чи обладнання.

В статті 6 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» серед основних

показників  розвитку  фізичної  культури  першим  зазначено  рівень  здоров’я  і

фізичного  розвитку  різних  верств  населення.  Водночас,  як  свідчать  різні

джерела дані показники сьогодні в Україні знаходяться на низькому рівні. Така

постановка  питання  вимагає  нових  нетрадиційних  підходів  до  розв’язання

проблеми  здоров’я  і  фізичної  підготовленості  населення  і,  в  першу  чергу,

школярів початкової школи [4, 5.

Одним з таких підходів може бути спроба побудови процесу фізичного

виховання школярів на основі найдоступніших та найефективніших фізичних

вправ легкої атлетики, засоби якої мають досить широкий спектр дії.

Розробка  експериментальної  методики  ґрунтувалась  на  основних

положеннях  програми  з  фізичної  культури  для  загальноосвітніх  навчальних

закладів,  де  зазначається,  що  головною  метою  в  роботі  вчителя  фізичної

культури  в  початковій  школі  є  виховання  бажання  систематично  займатися

фізичними  вправами  та  навчити  дітей  самостійно  виконувати  найпростіші

рухові дії, ігрові вправи; правила безпеки. У початкових класах здійснюється

інтенсивний розвиток фізичних якостей, з врахуванням сенситивних періодів,

необхідних для зміцнення здоров’я та формування систем організму дітей  [1,

2.
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Одним  з  головних  завдань  нашого  експерименту  було  інтенсивний

розвиток  рухової  підготовленості  молодших  школярів,  необхідних  для

зміцнення  здоров’я. В  основу  формування  експериментальної  програми

покращення фізичного стану і здоров’я молодших школярів були покладені такі

педагогічні положення:

1. Раціональна побудова комплексів вправ, яка дозволяє всебічно впливати

на  організм  дитини.  Вправи  підбирали  з  урахуванням  вікових  особливостей

організму  дітей  молодшого  шкільного  віку.  До  кожного  заняття  включали

вправи,  що  сприяли  розвитку  різних  систем  організму  дитини  (серцево-

судинної,  дихальної),  а  також потребували включення до роботи різних груп

м’язів.

2.  Комплексний  підхід  до  розвитку  фізичних  якостей  з  урахуванням

сенситивних періодів, що притаманні дітям 7-9 років. Систематичний розвиток

фізичних якостей, проведення занять на свіжому повітрі з чітким дозуванням

навантаження  був  обов’язковою  умовою  експериментальної  методики,  що

сприяло загартуванню дитячого організму.

3.  Включення  до  експериментальної  методики  занять  із  застосуванням

різноманітних  комплексів  засобів  легкої  атлетики  у  позакласну  роботу  з

фізичного виховання (фізкультурні паузи, рухливі перерви, фізкультурні заняття

у  групі  подовженого  дня,  секційна робота  з  легкої  атлетики тощо).  Система

комплексів  відповідала вправам,  які  пропонуються державною програмою  з

фізичного виховання за модулем: «Легка атлетика»

4.Широке використання ігрового і змагального методу на доступному рівні

при вирішенні освітніх завдань розвитку фізичних якостей [1, 2, 3]. 

Всебічний  розвиток  фізичних  здібностей  дитини  за  допомогою

організованої рухової активності допомагав зосередити усі внутрішні ресурси

організму  на  досягненні  поставленої  мети  –  зміцнення  здоров'я.  Процес

виконання  фізичних  вправ  передбачав  дотримання  загально  дидактичних

принципів:
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 принцип  свідомості  й  активності –  наголошували  про  необхідність

виховання  сили  волі  та  розвитку  фізичних  якостей  для  покрашення

здоров’я, намагалися створити у школярів уяву про вплив систематичного

виконання  легкоатлетичних  вправ  на  їх  організм,  а  покращенню

активності  дітей  сприяло  застосування  різноманітних  засобів  легкої

атлетики та ігрового методу навчання як основного у молодших школярів;

 принцип  доступності реалізовувався  через  розробку  комплексів

легкоатлетичних вправ, доступних для дітей з різним рівнем здоров’я та

фізичної підготовленості. Методичні правила навчання «від відомого до

невідомого», «від простого до складного», «від легкого до важкого» були

покладені в основу методики занять легкою атлетикою;

 принцип  оздоровчої  спрямованості реалізовувався  шляхом  проведення

всіх занять легкою атлетикою лише на свіжому повітрі, чіткого дозування

і  нормування  фізичного  навантаження  та  тривалості  відпочинку  між

завданнями, а також використання дихальних вправ;

 принцип систематичності передбачав  виконання легкоатлетичних вправ

тричі  на  тиждень,  за  строго  визначеною,  науково  обґрунтованою

системою, що передбачала поступове збільшення обсягу та інтенсивності

навантаження  і  поступовий  перехід  від  однієї  ступені  складності

легкоатлетичних вправ до іншої;

 принцип міцності та прогресування – вирішальне значення у здійсненні

цього принципу надавали систематичному повторенню раніше вивчених

вправ [1, 2].  

Під  час  побудови  процесу  комплексного  розвитку  фізичної

підготовленості  молодших  школярів  враховували  основоположні  принципи

здоро'вязбережувальної технології (О.Д. Дубогай, Н.Н. Завидівська), а саме:

 методологізація  процесу  фізичного  виховання  і  теоретизування  змісту

дисципліни на доступному для молодших школярів рівні; 
 генералізація спеціальних знань, рухових умінь та навичок школярів; 
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системотвірних  здоров’язбережувальних  понять,  знань  про  загальні

закономірності функціонування організму; 
 інтеграція  методологічних  принципів  теорії  і  методики  викладання

спортивних дисциплін зі  спеціальними засадами здоров’язбереження і

дидактичними принципами педагогіки; 
 комплексність у  навчанні техніки і розвитку фізичних здібностей; 
 системний  підхід  до  фізкультурно-оздоровчої  освіти  і  дидактики

фізичного виховання; 
 інтеграція теорії і методики фізичного виховання, психології, фізіології і

передового  педагогічного  досвіду  в  систему,  в  якій  співвідноситься

загальне  (теорія  здоров’язбережувально  навчання),  особливе

(практичний  досвід  занять  фізичними  вправами)  та  одиничне  (засоби

обраного виду спорту) [4]. 

На основі аналізу інноваційних процесів, що відбуваються у педагогічній

науці та у фізичному вихованні молодших школярів експериментальна методика

мала певні закономірності використання засобів легкої атлетики зважаючи на

здоров'язбережувальної технології, а саме:

- у процесі навчання легкоатлетичним вправам відбувалось формування

культури  рухів,  розвиток  фізичних  здібностей,  корекція  поведінки

дитини  та  її  харчування,  способу  життя  і  врешті-решт  культури

здоров’я,  необхідної  для  правильного  використання  засобів

здоров’язбереження;
- метою здоров’язбережувальної  технології  у  процесі  навчання легкої

атлетики  є  здобуття  школярами  певних  знань  про  функціональні

можливості  і  особливості  розвитку  власного  організму;  вміння

використовувати  засоби  легкої  атлетики  у  повсякденному  житті;

здатність підтримувати на належному рівні стан свого здоров’я.

Посилювали  вплив  навчального  навантаження  на  розвиток  фізичних

якостей дітей можна шляхом повторення рухової дії, яку розучували молодші

школярі.  У  даному  випадку  зміцнення  м’язових  груп  відбувалось  у  тісному
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взаємозв’язку безпосередньо з оволодінням програмним матеріалом. Одночасно

багато  уваги  приділяли  оздоровчій  спрямованості  легкоатлетичних  вправ,

контролювали  об’єм  та  інтенсивність  навантаження,  особистий

психофізіологічний стан, рівень фізичної та координаційної втоми [1, 2].

В  педагогічному  експерименті  широко  використовували  методичні

прийоми з елементами змагань для формування позитивного емоційного стану,

інтересу  до  виконання  фізичних  вправ.  Використання  ігрового  і  змагального

методів  дозволяло  розвивати  рухові  якості  в  їх  взаємозв’язку  й  оптимально

поєднувати процес розвитку фізичних якостей і формування рухових навичок. 

Наші  спостереження  показали,  що  багато  учнів  не  можуть  досягти

високих результатів в бігу, стрибках, метанні не тому, що мають погану техніку

виконання  вправи,  а  тому,  що  у  них  недостатньо  розвинені,  головні  рухові

якості  -  сила,  швидкість,  спритність.  Тому систематичний розвиток фізичних

якостей  на  кожному  уроці  з  чітким  дозуванням  параметрів  фізичних

навантажень  і  відпочинку  був  обов’язковою  умовою  експериментальної

методики.

При  навчанні  молодших  школярів  техніки  легкоатлетичних  вправ

дотримувались таких правил:

- навчати вправ лише в рекомендованій послідовності;

- включати до одного заняття не більше двох-трьох вправ;

- використовувати в підготовчій частині уроку відповідні підвідні

та підготовчі вправи;

- розпочинати  основну  частину  уроку  з  повторення  вправ

засвоєних на попередніх заняттях;

- підвищувати  ефективність  вирішення  завдань  підготовчої

частини уроку, її змісту і методики проведення;

- поступово  досягати  необхідного  рівня  фізичної  і  психічної

працездатності;
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- мобілізувати увагу та забезпечити оптимальний емоційний стан

учнів,  уникаючи  одноманітності,  яка  швидко  докучає  і  спричинює

дезорганізацію;

- повідомляючи завдання уроку пояснювали дітям не стільки чим

вони будуть займатися на уроці, скільки до чого повинні прагнути. При

цьому  звертали  увагу  на  зв’язок  з  матеріалом  попереднього  уроку  і  з

домашніми завданнями, що сприяло формуванню позитивного ставлення

дітей  до  наступної  роботи,  викликало  інтерес  до  неї,  бажання  діяти

цілеспрямовано;

- забезпечували оптимальний після робочий стан організму учнів,

котрий сприяв би їх успішній наступній діяльності; 

- основним методом організації діяльності учнів був фронтальний,

а спосіб виконання вправ – поточний [1, 2, 4]. 

Силові якості в розвиваючому обсязі виконували переважно на уроках, де

вивчалася техніка стрибків і метань, а в підтримуючому – на заняттях, які були

присвячені бігу, ходьбі та рухливим іграм. Вправи спрямовані на розвиток сили

застосовували в середині основної частини уроку. 

Вправи,  спрямовані  на  розвиток  швидкості,  застосовували  на  початку

основної частини уроку. Практично на кожному уроці застосовували не менше

3-4  прискорень  і  5-6  імітаційних  вправ.  Для  розвитку  швидкісних  якостей

першокласників широко використовували ігровий і змагальний методи.

Вправи  для  розвитку  витривалості  у  дітей  застосовували   досить

обережно,  оскільки розвиток серця та інших органів,  як морфологічно, так і

функціонально,  ще не завершено і  надмірне навантаження може спричинити

стресовий  стан.  Біг  включали  в  кожний  урок.  У  вступну  частину  включали

повільний  біг,  в  середину  або  кінець  основної  частини  –  біг  помірної

інтенсивності. Розвиток витривалості в кінці основної частини уроку на фоні

початкової втоми організму дозволяло знизити тривалість виконання вправ до

1,5-2  хв.  і  скоротити  інтервали  відпочинку,  включаючи вправи на  дихання  з

ходьбою та повільним бігом. Проводили і найпростіші бігові змагання та ігри.
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Розвиток  швидкісно-силових  якостей  здійснювали  на  заняттях,  де

вивчалася техніка стрибків і метань. На цих же заняттях розвивали гнучкість,

оскільки  тут  широко  застосовували  вправи  з  великою  амплітудою  рухів.

Спритність розвивали під час проведення рухливих ігор і змагань. Змагальний

метод  на  початковому  етапі  навчання  техніки  легкоатлетичних  вправ

використовувався  у  вигляді  змагань,  об’єктом  яких  були  показники  якості

виконуваних рухових дій  («Хто правильніше?»,  «Хто точніше?»).  На даному

етапі  навчання  оцінювалась  здатність  дітей  виконувати  рухову  дію  в

стандартних умовах. Після того як навичка була закріплена і першокласники

повністю оволоділи технікою легкоатлетичної вправи, включали завдання типу

«Хто швидше?». За допомогою змагального методу ми прагнули формувати у

дітей  здатність  використовувати  рухове  вміння  в  умовах  дефіциту  часу  і

великого  емоційного  напруження,  що  досить  часто  зустрічається  в  різних

життєвих ситуаціях. 

Під  час  проведення  естафет  завжди  враховували,  що  максимальна

швидкість  бігу  у  хлопчиків  і  дівчаток  не  однакова:  у  хлопчиків  вона  в

середньому становить 5,5 м/с, у дівчаток – 5,2 м/с. Обсяг бігових навантажень

підвищували поступово, з урахуванням функціональних можливостей дітей. У

перший  і  другий  тижні  дистанції  бігу  у  повільному  темпі  в  чергуванні  з

ходьбою становили 20-25% від максимальної відстані. За даними спостережень,

максимальна відстань, яку спроможні пробігати хлопчики 6-7 років, становить в

середньому 800-1000 м.

Обсяг  бігового  навантаження  на  кожному  занятті  у  перші  два  тижні

становив  200-250  м,  час  пробігання  90-95  с.  У наступні  два  тижні  довжина

дистанції збільшувалася до 250-300 м. В процесі занять фізичне навантаження

контролювалося  за  частотою  серцевих  скорочень  і  за  зовнішніми  ознаками

втоми. Повторне виконання вправи або серії вправ починали при ЧСС 110-120

уд/хв.  Між  повтореннями  навантажень  застосовували  вправи  на  дихання,

розслаблення м’язів та інші. Якщо швидкість бігу знижувалася до 70-75% від
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максимальної, то виконання вправи припиняли, щоби не спричинити перевтому

організму.

Критерієм  інтенсивності  навантажень  в  цілому  на  одному  уроці  була

кількість  виконаних  вправ  в  одиницю  часу  –  моторна  щільність.  Для

раціонального  керування  процесом  розвитку  рухових  якостей  нами  чітко

визначався  не  лише  обсяг  та  інтенсивність,  засоби  й  методи  виконання

навчального завдання, але й  інтервали відпочинку.

Для  перевірки  ефективності  запропонованої  методики  оптимізації

фізичного здоров’я молодших школярів засобами легкої  атлетики проводився

контрольний  експеримент.  Мета  експерименту  полягала  у  виявленні  змін

показників фізичної підготовленості і функціонального стану першокласників

під впливом засобів легкої атлетики. Експериментальну групу складали 27 учні

другого і третього класів – 14 хлопців і 13 дівчат. Уроки фізичної культури з

учнями ЕГ з пріоритетним використанням засобів легкої атлетики проводилися

за  розробленою  методикою.  Контрольну  групу  складали  30  учнів  другого  і

третього класів (14 хлопців і 16 дівчат).

Рівень  фізичної  підготовленості  і  соматичного  здоров’я  вказує  на

ефективність  фізичного  виховання  і  спроможність  людини виконувати  ту  чи

іншу  роботу.  Наступним  етапом  аналізу  результатів  дослідження  було

виявлення  міри  впливу  експериментальної  методики  на  рівень  фізичного

здоров’я  першокласників  дослідних  груп.  Рівень  фізичного  здоров’я

досліджуваних визначали за допомогою індексу Робінсона, силового, життєвого

і показників фізичної працездатності першокласників (проба Руф'є).

Аналіз  результатів  ЖЄЛ  показав  статично  значиме   збільшення

показників  ЖЄЛ  після  експерименту  у  школярів  ЕГ  як  у  хлопчиків,  так  і

дівчаток  (Р<0,05)  у  порівнянні  з  показниками  КГ.  В  ЕГ  показники  ЖЄЛ

покращилися  у  хлопчиків  на  792,44  мл  (15,67%),  у  дівчаток  –  751,28  мл

(17,27%). В КГ респіраторні можливості першокласників також покращилися,

але менш виражено. 
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Аналогічні результати спостерігались і при аналізі  – життєвого індексу

(табл.1).  Аналіз  результатів  показав  статично  значиме  збільшення  показника

життєвого  індексу  після  експерименту  у  школярів  ЕГ  як  у  хлопчиків,  так  і

дівчаток (Р<0,05) у порівнянні з показниками КГ.

Аналіз  результатів  кистьової  динамометрії  показав,  що  в  ЕГ  вони

покращилися у хлопчиків на 4,6 кг (18,67%), у дівчаток – 5,4 кг (19,54%). В КГ

силові можливості м’язів кисті у дівчаток зросли більше – 5,8 кг (14,62%), а у

хлопчиків показники кистьової динамометрії покращилися дещо менше – 4,2 кг

(18,4%),  у  порівнянні  з  ЕГ різниця між показниками кистьової  динамометрії

експериментальної і контрольної груп становить у хлопчиків і дівчаток 0,4 кг

(2,1%). 

Таблиця 1.

Відмінності показників фізичного здоров’я молодших школярів

дослідних груп після експерименту (♂– n = 28; ♀– n = 29)

Біологічні проби MxЕ–MxК
Ефективність

%
t P

Життєвий індекс, мл/кг
♂ 19,04 37,94 19,45 Р<0,001

♀ 8,51 17,94 26,06 Р<0,001

Силовий індекс, %
♂ 1,32 2,12 3,07 Р<0,002

♀ 8,19 18,50 20,08 Р<0,001

Індекс Робінсона, у.о.
♂ 5,94 -7,24 9,03 Р<0,001

♀ 11,58 -14,23 46,89 Р<0,001

Індекс Руф’є, у.о.
♂ 4,19 47,51 10,04 Р<0,001

♀ 7,36 49,3% 1,84 Р>0,05

Аналогічні результати спостерігались і  при аналізі   – силового індексу.

Аналіз результатів показав статично значиме  збільшення показника силового

індексу  після  експерименту  у  школярів  ЕГ  як  у  хлопчиків,  так  і  дівчаток

(Р<0,05)  у  порівнянні  з  показниками  КГ  (табл.1).  В  ЕГ  показники  силового

індексу  покращилися  у  хлопчиків  на  11,06%,  у  дівчаток  –  6,54%.  В  КГ

показники силового індексу молодших школярів також покращилися, але менш

19



виражено, у хлопчиків показники силового індексу зросли на  7,25%, у дівчаток

–  4,21%. 

При  дослідженні  впливу  експериментальної  методики  на  показники

функціонального стану серцево-судинної системи відзначаємо, що ЧСС (табл.1)

в ЕГ зменшилася у хлопчиків і дівчаток на 7 уд/хв. відповідно на 7,87% і 7,37%.

В КГ показники ЧСС у хлопчиків зменшилися на 1 уд/хв. (1,12%), а у дівчаток

на  5  уд/хв.  (5,26%).  Різниця  між  показниками  ЧСС  експериментальної  і

контрольної  груп  становить  у  хлопчиків  і  дівчаток  відповідно  6  і  2  уд/хв.

(7,32%).  Зниження  показників  ЧСС  у  стані  спокою  в  ЕГ  свідчить  про

сприятливий  характер  адаптації  серця  молодших  школярів  до  фізичних

навантажень.

Експрес-оцінка  соматичного  здоров’я  молодших  школярів  за  Г.Л.

Апанасенком  включає  індекс  Руф’є,  який  характеризує  рівень  фізичної

працездатності організму. Аналіз результатів індексу Руф’є (табл.1) показав, що

в ЕГ вони покращилися (P<0,05) у хлопчиків на 4,19 ум.од. (47,51%), у дівчаток

(P<0,05) – 7,36 ум.од. (49,3%). 

В КГ фізична працездатність організму хлопчиків і дівчаток покращилась

(P<0,05),  але  менше  відповідно  на  6  ум.од.  (33,33%)  і  5  ум.од  (38,46%).  У

порівнянні з КГ у дітей ЕГ показники фізичної працездатності є кращими – у

хлопчиків (P<0,05) на 7,37 ум.од. (61,42%), у дівчаток  (P>0,05)  на 0,43 ум.од.

(5,38%).   Це  пов’язано  з  тим,  що  експериментальна  програма  передбачала

виконання першокласниками різноманітних вправ аеробного характеру.

Узагальнюючи  оцінки  показників  соматичного  здоров’я  молодших

школярів дослідних груп, можна зробити загальний висновок про те, що рівень

соматичного здоров’я дітей в кінці експерименту покращився. В ЕГ якісні зміни

були більш виражені.  Отже,  аналіз  результатів педагогічного і  фізіологічного

тестування показав,  що першокласники ЕГ на  початку дослідження не  мали

суттєвих  розбіжностей  (Р>0,05)  з  однолітками  КГ.  Після  педагогічного

експерименту учні  ЕГ переважали своїх  однолітків  з  КГ практично за  всіма

компонентами фізичного стану організму (Р<0,05). 
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Таким чином, засоби легкої атлетики можуть бути ефективними не лише

під час фізичної підготовки спортсменів різної кваліфікації,  а й покращувати

рівень здоров’я дітей та молоді різного віку. «Королева спорту» є дієвою для

учнів початкових класів в реалізації програми «Здорові діти – здорова нація!».
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