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\rу зоtрнику представленi cTaTTi з акту€rльних проблем медико-
бiологiчного забезпечення фiзичноi кудьтури, спорту та фiзичноi реабiлiтацiiза такими напрямами: <проблеми медико-бiологiчного забезпечення
фiзичноi культури та спорту), <Психолого-педагогiчнi аспекти фiзичноi
культури та спорту>>, <CyracHi дiагностичнi компютернi технологii в фiзичнiй
культурi та спортi, фiзичнiй реабiлiтацii>, <Фiзична реабiлiтачiя при рiзнихзахворюваннях i пошкодженнях у тренованих i нетренованих осiб>>,
<Проблеми здорового способу життя)). Матерiали збiрнику виrIвляють
теоретичний i практичний iHTepec для докторантiв, аспiрантiв, магiстрiв,
викJIадачiв, спортивних лiкарiв, фiзичних терапевтiв, TpeHepiB, спорr.r.riu,
студентiв, а так саме для фахiвцiв, якi працюють у галузi фi."""о.о
виховання, спорту, фiзичноi терапiт, ерготерапii та здоров'я дюдини.
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ФIЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДIТЕЙ МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО
BIKY ХДОЦ (ЮНГА> СЕКЦIi ОЗДОРОВЧА ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА

ТА УЧНIВ ПЕРШОГО КЛАСУ ЗОШ ЛЬ 57

Коваль В. Ю.
Хер с о нськuй d ерuс а внuй yHi в ер с u mеm

АНОТаЦiЯ. У змiстi cTaTTi ведеться мова про фiзичний розвиток дiтей
молодшого шкiльного BiKy та позитивний вплив регулярноi фiзичноi
активностi на життя та здоров'я дитини. Фiзичнi навантаження розвивають та
змiцнюютъ витривалiсть, терпiння, увагу, конце"rрuцiо, пам'ять,
iнтелектуальнi впастивостi головного мозку, змiцнюють та збiльшують м'язи.
yci цi фактори дають змогу жити довгим, повним та здоровим життям, гарно
i впевнено виглядати.

Ключовi слова: фiзичний розвиток, фiзичнi вправи, оздоровча фiзична
культура.

вступ. Проблема формування у батькiв та дiтей знанъ, щодо кулътури
PYxiB, ЯКi ПОвиннi займати одне з провiдних мiсць у системi цiннiсних
орiентацiй людей рiзних соцiалъних i вiкових |руп, формування
прiоритету здоров'я як найвищоТ людськоi цiнностi й на ocHoBi цъого
покращення загальногО фiзичноГо стаIIУ органiзму гостро постала у XXI
столiттi [З, 4].

успiшне вирiшення цiеi проблеми можливе лише за умови
цiлеспрямованого, комплексного розв'язання завдань усебiчного
фiзичного розвитку) починаючи з раннього BiKy й упродовж усього
життя.
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однак, незважаючи на досить широкий спектр дослiджень, упедагогiчнiй практицi проблема всебiчного фiзичного розвитку,збереження та змiцнення здоров'я учнiв, у тому o".rri й учнiв молодшого
шкiльного BiKy, вирiшуеться недостатньо.

ЗмiнитИ ситуацiю на краще можна через Удосконалення змiсту,
форм та методiв фiзичного виховання, надання йому особистiсно-
орiснтованого характеру, що можливе завдяки глибшойу врахуванню
анатомо-фiзiологiчних, вiкових особливостей фiзичного розвиткумолодших школярiв.

недостатнiй рiвенъ фiзичнот пiдготовленостi
низький рiвенъ фiзичного здоров'я спонукав нас
особливостей фiзичного розвитку, Що визначило
дослiдження.

школярiв i, як наслiдок,
до глибшого вивчення
об'скт, предмет i меry

Аналiз ocTaHHix дослiджень i публiкацiй. Шляхи покращеннrI
процесу фiзичного виховання учнiв молодшого шкiльного BiKy вЙсвiтленiв дослiдженнях багатьох учених. Багато уваги придiлено анатомо-
фiзiологiчному обгрунтуванню методики фiзичного виховання дiтей 6-7
poKiB U,2, 57.

однак' незважаючи на досить широкий спекц) дослiдженъ, упедагогiчнiй практицi проблема всебiчного фiзичного розвитку,збереження та змiцнення здоров'я учнiв, у тому .r".oi й учнiв пцопод-о.о
шкiльного BiKy, вирiшуетъся недостатнъо. За даними вибiркових
ДОСЛiДЖеНЬ З6,4 О/о 

УЧНiВ ЗаГаЛьноосвiтнiх шкiл Украiни мають низький
piBeHb фiзичного здоров'я; ЗЗ,5 О/о - нижче за середнiй ; 22,6 О/о - СеРеднiй i
лише 6,7 ОА - вище за середнiЙ, а 0,8 Yо - високиЙ [З-6].NreTa дослiдження. Вивчити особливосii фi."rrrо.о розвиткумолодшиХ школярiв, порiвняти показники фiзичного розвитку учнiвпершого класу зошJю57 та дiтей, Що займаютъся у секцiТ поздорЪв"оi
фiзичноi культури> Херсонського дитячого оздоровчого центру <<Юнга>.

Методи та органiзацiя дослiдження: аналiз пuу*о"о-методичноi
лiтератури, визначення та порiвняння рiвня фiзичного розвитку учнiвперших класiв та дiтей молодшого шкiльного BiKy, що зайЙаються у секцii
<оздоровчоi фiзичноi кулътури) хдоЦ <<Юнга>, метод математичноi
статистики.

результати дослiдження та ix обговорення. Проведенi дослiдження
на базi хдоЦ <<Юнга> та ЗоШ м 57 засвiдчують, що маса тiла, окружнiстъ
грулноI клiтинИ та зрiсТ першокЛасникiВ зоШ М 57 та дiiеП, щозаймаються у .секцiт <оздоровчот фiзичнот кулътури) фактично невiдрiзнясться вiд належних величин, оскiлur." рia""ц, у межах
загалъноприйнятого допуску + 15 % (д"u. табл. 1).

якiсне оцiнювання фiзичного розвитку проводилося шляхом
зiставлення довжини й маси тiла, Щей показник дае можливiсть судити про
ступiнь гармонiйностi фiзичного розвитку i е важливим для дiагньсту"u"""
рiвня соматичного здоров'я дiтей. Пiд час аналiзу встановлено, що серед
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хлоПчикiв, якi навчаються у ЗОШ Ns 57, не виrIвлено нiяких вiдхилень вiд
НОРМи. У дiвчаток, якi навчаються у ЗОШ J\Ъ 57, е загроза ожирiння) а в
окремих випадках спостерiгаеться й ожирiння.

Таблuця I
Морфофункцiональнi показники дiтей молодшого шкiльного BiKy

(6- ": З4; ]- п: 33)

Аналiз цих же показникiв дiтей, що займаються у секцiТ <оздоровчоi
фiзичноТ культури)) виявив ту ж саму тенденцiю.

хtиттевi прояви характеру школярiв ЗоШ J\Ъ 57 та дiтей, що
займаються у секцii <оздоровчоi фiзичноi культури) icToTHo не
вiдрiзняються.

Отже, проведене дослiдження да€ пiдставу констатувати, що
iСтОтноi рiзницi в морфологiчних показниках дiтей, якi займаються у
секцii коздоровчоi фiзичноi культури), та дiтей ЗОШ J\Ъ 57 не
спостерiга€ться.

ПРиРiст морфологiчних показникiв обстежених учнiв перших класiв
вiдповiдас даним, наведеним у сцецiальнiй лiтературi. Так, щорiчний
прирiст зросту обстеженюr учнiв становить З,5 см, маси тiла - 2,2 кг,
ОIФУЖНОСТi грУДноТ клiтки - 1,8 см. TaKi показники вiдповiдають даним,
ЯКi бУЛи ОТриманi iншими дослiдниками в рiзних регiонах Украiни
ocTaHHiM часом. Зiставлення результатiв iз даними, наведеними в науковiй
ЛiТеРатУрi попереднiх poKiB також свiдчить про вiдсутнiсть суттсвих
вiдмiнностей.

Також пiдтвердженi данi про те, що немае iстотних вiдмiнностей у
ЗРОСТi Й ваЗi тiла у хлопчикiв та дiвчаток. Бiлъш сутт€вими с вiдмiнностi в
ОКРУЖНОСтi грУлноi клiтки. У середньому окружнiсть грудноТ клiтки на 2-
2,3 см бiльша у хлопчикiв.

Прирiст зросту маси тiла у дiтей ЗОШ Nb 57, достовiрно менший, нiж
у дiтеЙ, що займаються у секцii <<оздоровчоТ фiзичноi культури".
МОжливо, цо пов'язано з тим, що у першокJIасникiв сповiльнюються темпи
ПРИРОСТУ мОРфОлогiчних показникiв у зв'язку з недостатнiстю руховоi
аКТИВнОстi та додатковими стресогенними чинниками, якi впливають на
них iз приходом до школи та неправильною побудовою режиму дня.
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показники Перший клас

ЗоШN957 хдоц
<<Юнга>>

ХДОЦ <Юнга> зошjs57

IWT + Sx Mx+Sx Хmах +Хmiп Хmqх +Хmiп

Маса тiла, ке 6 22,2 +0,51 2з,I +0,5з 25_|7 z8--20
? 23.63 + 0.58 22,61+ 0.56 26-|9 Z1_2I

Зрiст, сл,l о 126,з + 1,2з 130 + 1.1з 26-т8 z3_16
о
+ 122,5 * 0,82 128,5 + 0,62 24-17 25-19

оГК, слz с 60,2 + 0,92 56,2 + 0,82 46-6| 1з_68
? 60,0 + 73 58+7з 45_6з +6_66



Впродовж року вiдбувасться адаптацiя до нових умов, i показники
фiзичного розвитку вирiвнюються iз середньо статистичними.

Висновки. Отриманi данi свiдчать, що морфологiчнi пок€tзники
фiзичного розвитку молодших школярiв та дiтей, що займаються у секцiI
((оздоровчоi фiзичноi культури" фактично не вiдрiзнясться вiд належних
величин, оскiльки рiзниця знаходиться в межах загалъноприйнятого
допуску +|5 oh.

Аналiз показу€, що серед хлопчикiв ЗОШ Jф 57, не виявлено нiяких
вiдхилень вiд норми. Серед дiвчаток - с загроза ожирiння, а в окремих
випадках спостерiга€ться й ожирiння.

Аналiз цих же показникiв дiтей, що займаються у секцii <оздоровчоi
фiзичноТ культури" виявив ту ж саму тенденцiю, що i в учнiв ЗОШ Ns 57.

На нашу д}мку, тенденцiя до зростання маси тiла в сучасних дiтей
спричинена не правильною побудовою режиму дня та не правильним
харчуванням (збiльшенням вуглеводiв у рацiонi) та зменшенням руховоi
активностi.

Отож дiти, що займаються у секцii (оздоровчоi фiзичноi культури)
повиннi мати кращий piBeHb здоров'я порiвняно з дiтьми якi не мають у
режимi дня додаткових занять фiзичною культурою та спортом, оскiльки
вони, по-перше, бiльше перебувають у оточеннi однолiткiв, по-друге,
руховиЙ режим у них бiльшиЙ, по-третс, краще харчуються (до занятъ та
пiсля занять аппетит значно кращий). Проте iстотних вiдмiнностей мiж
дослiджуваними групами не виявлено.
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