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У статті висвітлені результати досліджень фізичного стану і рівня рухової активності учнів по-
чаткових класів сільських шкіл, які проводились з метою визначення напрямів вдосконалення 
фізкультурно-оздоровчої роботи в сільській школі. Констатувальний експеримент включав дослідження 
морфофункціонального стану, фізичної підготовленості, фізичного здоров’я і рухової активності молод-
ших школярів, які проживають у сільській місцевості. На основі отриманих результатів був здійснений 
порівняльний аналіз фізичного розвитку, функціонального стану, фізичної підготовленості й рухової 
активності міських і сільських школярів.
Ключові слова: фізичний стан, рухова активність, сільські школярі.

Постановка проблеми. Аналіз остан-
ніх досліджень і публікацій. Результа-

ти чисельних досліджень свідчать, що основи 
здоров’я закладаються у дошкільному і молодшо-
му шкільному віці, тож збереження, формування 
та зміцнення здоров’я кожної дитини є пріоритет-
ним завданням суспільства, школи та сім’ї. 

У сучасних умовах загострення соціально-
економічних проблем, незадовільного екологічно-
го стану в Україні важливого значення набуває 
своєчасний і повноцінний фізичний розвиток ді-
тей, підвищення рівня функціональних резервів 
їх організму. У цьому зв’язку особливу роль віді-
грає застосування раціональних рухових режи-
мів і фізичних вправ оздоровчої спрямованості, 
які б задовольняли вимогам навчального процесу 
і відповідали закономірностям фізичного розви-
тку молодших школярів [15].

Особливого значення набуває організація і про-
ведення навчального процесу з фізичного вихован-
ня школярів з урахуванням регіону проживання, 
особливо у сільській місцевості, де присутні соці-
ально-економічні та екологічні умови, які є відмін-
ними від умов проживання у містах [18; 16].

Фізичний стан школярів в залежності від місця 
проживання, соціальних та економічних умов зна-
ходиться у центрі уваги дослідників. При цьому 
як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці отримують 
доволі суперечливі результати. Так, результати 
досліджень В.М. Хахулі [18], G. Graham, S.A. Holt 
[19], свідчать про те, що сільські діти, у яких рухо-
ва активність є більшою, володіють вищим рівнем 
фізичної роботоздатності, у порівнянні з міськими 
школярами. Дані інших авторів [20] говорять про 
те, що фізичний стан дітей визначається особли-
востями економічного забезпечення сімей і най-
більш високі показники морфофункціонального 
стану, фізичного здоров’я і фізичної підготовле-
ності виявлені у дітей, родини яких мають великі 
матеріальні прибутки. 

М.В. Малінін [13], вивчаючи фізичний розвиток 
школярів центральних регіонів Росії, виявив, що 
сільські школярі (особливо – хлопчики) достовір-
но випереджають міських за усіма показниками 
фізичного розвитку. У дослідженнях В.С. Лавни-
кович [12] навпаки, отримані дані про те, що ан-
тропометричні показники в учнів сільської школи 
є нижчими, ніж в учнів міської школи.

Що стосується результатів досліджень ста-
ну здоров’я дітей (як у сільській місцевості, так 
і у містах), то їх більшість свідчить про те, що 
ситуація наближається до критичної: збільшуєть-
ся рівень загальної захворюваності, окремих ор-
ганів і систем; погіршуються показники фізичного 
і нервово-психічного розвитку; з’являються захво-
рювання, які раніше були не характерними для 
дитячого віку (гіпертонія, остеопороз, онкологічні 
захворювання). За даними МАН України, абсо-
лютно здорових учнів початкових класів на сьо-
годні лише 5%. За період навчання в школі кіль-
кість здорових дітей знижується в 4-5 разів [5]. 
Такий стан вимагає нових підходів до зміцнення 
здоров’я і підвищення фізичного стану дітей. У су-
часних умовах найбільш ефективним і доступним 
засобом профілактики захворюваності, підвищен-
ня розумової й фізичної працездатності, прове-
дення дозвілля школярів є фізична культура.

Фізичне виховання в сільській школі має свої 
специфічні особливості у порівнянні з міською 
школою, що обумовлює доцільність застосуван-
ня соціально-педагогічного підходу до пробле-
ми оптимізації функціонування цілісної системи 
фізичного виховання та оздоровлення школярів 
у сільському соціумі. Цей підхід заснований на 
положенні про те, що здоров’я дитини, розвиток 
її організму багато у чому залежить від середо-
вища в якому вона проживає.

Сільське соціально-природне середовище з по-
зиції еколого-оздоровчого та психоемоційного ком-
форту життєзабезпечення людини відрізняєть-
ся від міського у сенсі збереження та зміцнення 
здоров’я людини і має низку беззаперечних пере-
ваг з одного боку, а з іншого – суттєвих недоліків.

Наші дані підтверджують результати дослі-
джень [8] про те, що перевагами сільської школи 
є більш сприятливі екологічні умови у порівнян-
ні з міськими навчальними закладами. Позитив-
ними факторами у цьому сенсі є: життя у без-
посередній близькості до природи, що дозволяє 
нівелювати стреси й нервові перевантаження; 
спосіб життя, що пов’язаний з підвищеною ру-
ховою активністю; віддаленість від транспортної 
завантаженості, агресивної реклами міст; більш 
спокійний темп і ритм життя; широке викорис-
тання оздоровчих сил природи; невелика напо-
внюваність класів та ін. 
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З іншого боку, сільське соціальне середовище 
має і несприятливі для здоров’я людини фактори. 
Серед них: відсутність оперативної кваліфікова-
ної медичної допомоги; надзвичайна зайнятість 
батьків по домашньому господарству; високий 
рівень безробіття, зниження реальних прибут-
ків сімей; асоціальний спосіб життя багатьох ро-
дин, зловживання алкоголем; слабка матеріальна 
база шкіл та ін.

Практичний досвід [14] свідчить про те, що 
система фізкультурно-оздоровчої діяльності 
сільської школи не може залишатися незмінною. 
Вона безперервно розвивається. Джерелом цьо-
го розвитку є протиріччя між умовами життя 
суспільства, які змінились; потребами людини 
і характером тих педагогічних впливів, об’єктом 
яких вона є.

Отже, розв’язання питання збереження 
здоров’я та забезпечення гармонійного розвитку 
особистості молодших школярів є досить акту-
альною проблемою і має велику практичну зна-
чущість. Але, не зважаючи на широкий діапазон 
досліджень даної проблематики, у доступній нам 
науковій літературі присутні лише епізодичні дані 
щодо вдосконалення організаційно-методичних 
засад процесу фізичного виховання учнів почат-
кових класів сільської школи, що і зумовило на-
прям проведення дослідження з даної проблеми.

Розробка технології оптимізації системи 
фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями по-
чаткових класів сільських шкіл потребувала 
дослідження їх фізичного стану, потребово-мо-
тиваційної сфери і рухової активності.

Мета статті – дослідження та оцінка фізич-
ного стану і рухової активності дітей 7-10 років 
сільських шкіл.

Методи і організація дослідження. У прове-
дених нами дослідженнях були застосовані на-
ступні методи: теоретичний аналіз даних літера-
турних джерел і узагальнення досвіду передової 
практики фізичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку; педагогічні методи – спостере-
ження, експерименти, тестування; антропоме-
тричні методи; фізіологічні методи; методи оцінки 
фізичного здоров’я; метод хронометрії; соціоло-
гічні методи; методи математичної статистики.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
фізичного стану дітей 7-10 років, які навчають-
ся у Ковалинському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – 
ДНЗ» і у НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» с. 
Дівички, Переяслав-Хмельницького району Ки-
ївської області проводились у вересні-жовтні 
2015 року.

Порівнюючи отримані нами дані з антропо-
метричними стандартами можна відмітити, що 
результати середніх значень довжини тіла дітей 
7-10 років, як у хлопчиків, так і у дівчаток відпо-
відають середньому рівню розвитку згідно регіо-
нальної таблиці стандартів [11]. Зріст хлопчиків 
з 7 до 10 років збільшується у середньому на 
15,9 см, а у дівчаток на 16,6 см, що підтверджує 
дані авторів про відсутність статевого диморфіз-
му у темпах збільшення довжини тіла до почат-
ку періоду статевого дозрівання (табл. 1).

Дані щодо маси тіла свідчать, що середні зна-
чення цього показника у хлопчиків досліджу-
ваних груп є дещо вищими у порівнянні з по-
казниками регіональних таблиць і відповідають 

середньому рівню розвитку [11]. Дещо нижчі 
темпи збільшення маси тіла спостерігались у ді-
вчаток, де з 7 до 10 років маса тіла збільшується 
на 8,4 кг (у хлопчиків з 7 до 10 років збільшення 
на 10,7 кг). Однак, спостерігалась значна різниця 
між мінімальними та максимальними показника-
ми, що свідчить про різні темпи збільшення маси 
тіла як у хлопчиків, так і у дівчаток.

Аналізуючи показники об’єму грудної клітки 
(ОГК) було встановлено, що отримані показники, 
як у хлопчиків, так і у дівчаток відповідають се-
редньому рівню розвитку.

Отримані результати вимірювань антропо-
метричних характеристик морфологічного ста-
ну обстежуваних дітей та їх аналіз дозволяють 
констатувати, що контингент обстежуваних (учні 
сільських ЗОШ) має певні відмінності у показ-
никах фізичного розвитку порівняно з дітьми, 
які проживають у містах. Порівнюючи наші дані 
з результатами, які були отримані Н.В. Моска-
ленко [15] при обстеженні учнів початкових кла-
сів м. Дніпропетровська, можна говорити про те, 
що показники довжини тіла у міських школярів 
є вищими (як у хлопчиків, так і у дівчаток) у се-
редньому на 1-7 см. Така сама тенденція про-
слідковується у показниках маси тіла, але не 
у всіх статево-вікових групах. Так, у хлопчи-
ків 7-8 років і у дівчаток 8 років (як сільських, 
так і міських) показники маси тіла ідентичні, 
а у хлопчиків і дівчаток 9 років, які прожива-
ють у місті маса тіла є більшою майже на 5 кг.  
Що стосується показників ОГК, то тут, навпаки, 
результати є вищими у сільських школярів май-
же у всіх статево-вікових групах, а саме: хлоп-
чики 7 років – на 1,4 см, 9 років – на 2,2 см;  
дівчатка 8 років – на 3,5 см, 9 років – на 1 см.  
На нашу думку, відмінності у показниках 
маси тіла та ОГК сільських і міських школярів 
пов’язані з факторами харчування, яке є більш 
здоровим та екологічно чистим на селі, а також – 
вищим рівнем рухової активності, яка зумовлена 
умовами проживання у сільській місцевості.

Аналізуючи показники індексів фізичного 
розвитку, які відображають зв’язки між окре-
мими антропометричними показниками, було 
з’ясовано, що показники індексу Кетле, який ха-
рактеризує гармонійність тілобудови, знаходять-
ся у межах норми у всіх статево-вікових групах 
обстежуваних дітей.

Показники життєвого індексу (ЖІ), який опо-
середковано свідчить про резервні можливості 
функції зовнішнього дихання та силового (СІ) ін-
дексу (тонус активності м’язової тканини) пере-
важної кількості обстежуваних дітей відповіда-
ють рівню розвитку нижче середнього.

Зіставляючи показники індексів фізично-
го розвитку досліджуваних груп дітей з дани-
ми, які були отримані іншими авторами можна 
відмітити спільні тенденції у показниках індек-
су Кетле і життєвого індексу. Що стосується 
силового індексу, то середньоарифметичні зна-
чення хлопчиків і дівчаток початкових класів 
сільських загальноосвітніх шкіл перевищують 
показники молодших школярів міських шкіл  
(за даними В.І. Гордійчук, 2010; Н.В. Москален-
ко, 2010; О.В. Шиян, 2016) на 8-10%. Цей факт 
може свідчити про більш високий рівень адапта-
ційних можливостей організму сільських школя-
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рів, оскільки силовий індекс характеризує тонус 
активності м’язової системи, який певною мірою 
визначає стан киснево-транспортної системи.

Проведені нами дослідження функціональ-
ного стану кардіореспіраторної системи дітей 
7-10 років підтверджують дані М.М. Амосова 
[1], T.M. Wilmar, D.L. Costill [21] про невідповід-
ність темпів збільшення розмірів серця росту 
тіла в цілому. Статистичні значення показників 
функціонального стану досліджуваних дітей вка-
зують на більшу їх відповідність віковим нормам 
у 9-10-річних дітей у порівнянні з 7-8 річними. 
Крім того, можна говорити про більшу однорід-
ність досліджуваних груп хлопчиків 7-10-річно-
го віку і дівчаток 7-8 років, у порівнянні з дів-
чатками 9-10 років за результатами сигмальних 
відхилень у всіх показниках функціонального 
стану (ЧСС дійсного і відносного спокою, різниця 
між ними; АТ сист., АТ діаст.; індекс Робінсо-
на; ЖЄЛ, проби Штанге і Генча; індекс Руф’є), 
що підтверджує дані вчених про те, що у дів-
чаток 9-10 років починається період статевого 
дозрівання (препубертатний). Як наголошують 
М.М. Безруких та ін. [6], препубертальний пері-
од є першим критичним періодом постнатального 
розвитку жіночого організму, коли несприятливі 
умови зовнішнього середовища здатні провоку-
вати негативні впливи на становлення жіночої 
репродуктивної системи.

Відмінністю цього вікового періоду є також 
значне прискорення темпів структурних пере-
творень у всіх ланках серцево-судинної сис-
теми, що забезпечує кровопостачання органів.  
Однак, як відмічають вчені [21], на відміну від 
дорослих, досягнення необхідного хвилинного об-
сягу крові здійснюється у дітей 7-10 років пе-
реважно за рахунок ЧСС, що підтверджують 
отримані нами дані. Висока ЧСС у переважної 
кількості обстежуваних дітей на тлі зниженого 
артеріального тиску викликає додаткове напру-
ження у діяльності серцево-судинної системи.

Разом з тим, «енергетичне правило скелет-
них м’язів», яке було сформульоване І.А. Ар-
шавським [5], говорить про те, що особливості 
енергетичного обміну, а також особливості змін 
і перетворень у діяльності серцево-судинної 
й дихальної систем знаходяться в залежності від 
розвитку й активності скелетних м’язів. Діяль-
ність скелетно-м’язової системи сприяє вдоско-
наленню всіх органів і систем, а також – фор-
муванню потужності й міцності організму, які 
визначають міру здоров’я. 

У цих умовах виключного значення набуває 
оптимальне дозування фізичних навантажень 
у відповідності з віковими особливостями роз-
витку і станом здоров’я дитини. Виняткове зна-
чення для тренування організму має оптимальна 
рухова активність дитини, яка сприяє збільшен-

Таблиця 1
Статистичні значення показників фізичного розвитку дітей 7–10 років, n=137 (2015 рік)

П
ок

аз
н
и
к
и

С
та

ти
ст

и
ч
н
і 

ха
ра

к
те

ри
ст

и
к
и Хлопчики Дівчатка

7 років
n=15

8 років
n=13

9 років
n=16

10 років
n=18

7 років
n=18

8 років
n=16

9 років
n=21

10 років
n=20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Д
ов

ж
и
н
а 

ті
л
а,

 с
м Х 122,1 131,4 135,3 138,0 122,4 129,9 137,0 139,0

min 115,0 116,0 127.0 130,0 116,0 123,0 130,0 128,0
max 135,0 140,0 146,0 143,0 130,0 140,0 148,0 153,0
S 5,77 7,18 5,38 3,57 3,85 4,81 4,76 6,68

М
ас

а 
ті

л
а,

 к
г Х 25,6 28,2 31,7 36,3 23,3 29,0 29,8 31,7

min 19,0 22,0 24,0 23,0 18,0 25,0 21,7 23,0
max 42,0 38,0 40,4 47,0 28,0 43,0 42,0 36,6
S 6,62 4,79 4,64 6,59 2,75 5,10 5,37 3,63

О
бв

ід
 

гр
у
д
н
ої

 
кл

іт
ки

, 
см

Х 63,1 63,5 69,8 71,9 59,1 64,6 66,0 67,5
min 59,0 59,0 65,0 65,0 54,0 59,0 58,0 61,0
max 71,0 72,0 74,0 80,0 65,0 72,0 74,0 73,0
S 3,45 3,89 2,55 4,12 3,02 3,68 4,23 3,21

Ін
д
ек

с 
К

ет
л
е,

  
г	
•
	с
м

-1

Х 209,0 218,4 234,0 262,8 190,4 206,9 217,6 227,1
min 157,0 189,4 187,5 170,4 148,8 187,9 161,9 179,7
max 336,0 281,5 298,5 331,0 233,6 320,9 285,7 263,7
S 51,59 27,57 31,44 44,12 23,30 37,67 32,75 22,46

Ж
и
тт

єв
и
й
 

ін
д
ек

с,
  

м
л
	•
	к
г-

1 Х 51,78 46,22 47,95 43,42 51,78 44,16 45,77 45,46
min 39,57 25,58 30,00 34,21 39,57 25,58 35,71 38,24

max 65,00 57,03 62,50 65,22 65,00 57,03 56,52 56,52

S 6,98 8,91 9,21 6,10 6,98 8,91 5,51 4,89

С
и
л
ов

и
й
 

ін
д
ек

с,
 %

Х 46,28 44,48 47,24 51,82 43,35 33,06 36,55 42,14
min 33,34 35,49 22,98 37,50 35,72 20,93 23,34 32,79
max 54,55 56,00 64,59 67,86 58,34 44,00 56,00 61,23
S 6,21 6,54 11,78 8,34 6,21 6,54 6,14 7,60
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ню тонусу блукаючого нерву, зменшенню ЧСС 
у стані спокою, збільшенню хвилинного об’єму 
крові, глибини дихання і легеневої вентиляції.

При аналізі фізичної підготовленості було 
виявлено, що не зважаючи на певні відміннос-
ті у значенні статистичних показників дівчаток 
і хлопчиків молодшого шкільного віку, нами були 
зафіксовані спільні тенденції. Найбільші темпи 
щорічного приросту у фізичній підготовленос-
ті дітей у віці від 7-8 років нами були зафіксо-
вані у хлопчиків у показниках сили м’язів рук 
(42,7%) і гнучкості (20,6%), а у дівчаток – швид-
кісно-силових здібностей (12,9%). В інтервалі від 
8 до 9 років збільшується кількість показників 
з інтенсивними темпами зростання. Найбільший 
приріст результатів зафіксований у показниках 
гнучкості (хлопчики – 40%, дівчатка – 45,2%), 
сили м’язів рук (дівчатка – 27,2%), динамометрії 
(хлопчики – 12,5%, дівчатка – 15,5%). У період від 
9 до 10 років у хлопчиків активно розвивається 
гнучкість (54,5%), сила м’язів рук (22,2%) і кис-
ті (23,8%), у дівчаток – сила м’язів рук (26,8%) 
і кисті (20,2%). Вочевидь, високі темпи приросту 
цих фізичних здібностей у віці від 7 до 10 років 
зумовлені тим, що цей віковий період є сенситив-
ним для їх розвитку.

Отже, отримані нами дані підтверджують ви-
сновки, Л.В. Волкова [7], Т.Ю. Круцевич [10, 11], 
Н.В. Москаленко [15], про гетерохронність темпів 
природного прогресування фізичних здібностей 
у різні періоди розвитку організму.

Узагальнюючи результати дослідження фі-
зичної підготовленості сільських школярів необ-
хідно відзначити, що її показники, як у дівчаток, 
так і у хлопчиків всіх досліджуваних вікових 
груп відстають від середньостатистичних зна-
чень для дітей 7-10 років. Більшість показників 
відповідають низькому і нижче середнього рів-
ням розвитку згідно Державної системи тестів 
України [9], що свідчить про недостатню ефек-
тивність підходів до змісту та організації фізич-
ного виховання молодших школярів в умовах 
сільських загальноосвітніх шкіл.

Проведені дослідження рівня соматичного 
здоров’я за експрес-методикою Г.Л. Апанасенка 
[3] свідчать, що більшість дівчаток 7, 8, 9 і 10 років 
(72,8%, 65,7%, 50,3% і 45,5% відповідно) та хлопчи-
ків цього же віку (75,7%, 68,3%, 58,2% і 40,2% від-
повідно) мають низький рівень здоров’я, а нижче 
за середній рівень спостерігається у 12,2%–20,5% 
дівчаток і у 10,3%–19,8% хлопчиків.

В цілому, необхідно відмітити, що рівень со-
матичного здоров’я обстежуваних груп дітей не 
є задовільним. Порівнюючи отримані нами дані 
щодо кількісної оцінки фізичного виховання 
здоров’я учнів початкової школи з результата-
ми інших авторів, можна констатувати наявність 
спільних тенденцій.

Окрім кількісних показників здоров’я дослі-
джуваних груп дітей нами оцінювався рівень опір-
ності організму негативним чинником довкілля.

Контент-аналіз медичних карт дітей до-
зволив виявити, що 38% дітей мають хроніч-
ні захворювання (хронічний тонзиліт, аденоїди, 
гайморит, отіт, хвороби органів травлення, пору-
шення зору). Аналіз частоти захворюваності свід-
чить про загальний низький рівень їх здоров’я.  
Так, тільки 19 дітей (7 дітей 8 років, 6-9 років 

і 6 дітей 10-річного віку) можуть бути віднесені 
до першої групи, до другої групи із 137 дітей уві-
йшли тільки 27, а до третьої групи (4 захворюван-
ня на рік і більше) увійшла більшість дітей – 91.

Дослідження рухової активності молодих 
школярів проводилось за допомогою Фремінгем-
ської методики, а саме – «Карт реєстрації фі-
зичної активності», які заповнювали батьки [10]. 
Отримані показники рухової активності за добу 
вказують на те, що школярі ведуть досить ма-
лорухливий спосіб життя, оскільки на діяльність 
сидячого рівня (читання, малювання, виконання 
домашніх завдань, комп’ютерні ігри та ін.) учні 
молодших класів витрачають від 4 год. 10 хв. до 
4 год. 42 хв. (17,4%–19,6%) добового часу. Отже, 
можна стверджувати, що рівень рухової актив-
ності дітей початкових класів сільських шкіл 
є недостатнім, не дивлячись на те, що час, який 
вони витрачають на середньому рівні рухової 
активності є більшим, ніж у міських школярів. 
Адже, суттєві адаптаційні зрушення в організ-
мі викликають саме інтенсивні фізичні наван-
таження, які є змістом спеціально організованої 
рухової активності. Найбільша тривалість ви-
сокого рівня рухової активності спостерігалась 
в учнів на уроках фізичної культури. Від добової 
кількості часу вона становить 1,4%–4,2% (20 хв.-
36 хв.), незначно збільшуючись з віком.

Висновки. Отже, результати дослідження 
фізичного стану й рухової активності сільських 
школярів 7-10 років свідчать про наступне:
•	 показники	 фізичного	 розвитку	 (довжина	

і маса тіла, обвід грудної клітки) обстежуваного 
контингенту знаходяться у межах вікових норм. 
Показники фізичного розвитку хлопчиків є дещо 
вищими у порівнянні з дівчатками, але ці від-
мінності не є достовірними. Отримані результати 
свідчать про наявність певних відмінностей у по-
казниках фізичного розвитку порівняно з дітьми, 
які проживають у містах;
•	 зіставляючи	 показники	 індексів	 фізичного	

розвитку досліджуваних груп дітей з даними ін-
ших авторів [2], можна відмітити спільні тенденції 
у показниках індексу Кетле і життєвого індексу. 
Що стосується силового індексу, то середньоариф-
метичні значення хлопчиків і дівчаток 7-10-річ-
ного віку сільських шкіл перевищують показни-
ки молодших школярів міських шкіл (за даними 
Н.В. Москаленко, 2010; О.В. Шиян, 2016) на 8-10%;
•	 середньостатистичні	 значення	 показників	

функціонування серцево-судинної системи (ЧСС 
дійсного і відносного спокою, різниці між ними, 
АТ систолічного і діастолічного) обстежуваних 
школярів відповідали віковим нормам. Середні 
показники ЖЄЛ, проб Штанге і Генча відповіда-
ють низькому рівню;
•	 дані	 дослідження	фізичної	 роботоздатнос-

ті дозволили зробити висновки про рівень вище 
середнього у хлопчиків і дівчаток 8-річного віку, 
середній рівень у хлопчиків і дівчаток 9-10 років 
і низький рівень у 7-річних дітей;
•	 більшість	 показників	фізичної	 підготовле-

ності відповідають низькому і нижче середнього 
рівням розвитку згідно Державної системи тестів 
України [9], що свідчить про недостатню ефек-
тивність підходів до змісту та організації фізич-
ного виховання молодших школярів в умовах 
сільських загальноосвітніх шкіл;
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•	 визначення	 стану	 здоров’я	 учнів	 початко-
вих класів проводилось за допомогою методики 
експрес-оцінки за Г.Л. Апанасенком. Результа-
ти обстеження свідчать, що рівень соматичного 
здоров’я дітей не є задовільним. Більшість дітей 
входить до групи ризику (середній рівень і нижче).
•	рівень	рухової	активності	дітей	початкових	

класів сільських шкіл є недостатнім, не дивля-
чись на те, що час, який вони витрачають на 

середньому рівні рухової активності є більшим, 
ніж у міських школярів. Адже, суттєві адап-
таційні зрушення в організмі викликають саме 
інтенсивні фізичні навантаження, які є змістом 
спеціально організованої рухової активності.

Таким чином, отримані дані є основою для роз-
робки педагогічних умов оптимізації фізкультур-
но-оздоровчої роботи з учнями початкових класів 
в умовах сільської загальноосвітньої школи.
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧЕНИКОВ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация
В статье освещены результаты исследований физического состояния и двигательной активности уче-
ников начальных классов сельских школ, которые проводились с целью определения путей совершен-
ствования физкультурно-оздоровительной работы в сельской школе. Констатирующий эксперимент 
включал исследования морфофункционального состояния, физической подготовленности, физического 
здоровья и двигательной активности младших школьников, которые живут в сельской местности. 
На основе полученных результатов был осуществлён сравнительный анализ физического развития, 
функционального состояния, физической подготовленности и двигательной активности городских 
и сельских школьников.
Ключевые слова: физическое состояние, двигательная активность, сельские школьники.
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PHYSICAL CONDITION AND MOTOR ACTIVITY  
OF JUNIOR PUPILS OF RURAL SECONDARY SCHOOL

Summary
The article deals with the results of researehings of physical condition and motor activity of junior pupils 
of rural schools which hold to determine the ways of improving physical and recreational work at rural 
school. Established experiment included researching of morpho-functional condition, physical prepara-
tion, physical health and motor activity of junior pupils, who live in a village. On the basis of the results 
the comparative analysis of physical preparation and motor activity of urban and rural pupils was made.
Keywords: physical condition, motor activity, rural pupils.


