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Анотація
Мета дослідження – визначити вікові особливливості рухової підготовленості дівчат 7-9 класів
сільської школи.
Матеріали і методи. У дослідженні прийняли участь дівчата 7 (n=9), 8 (n=9), 9 (n=12) класу. Діти
та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експери‑
менті. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз на‑
уково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки
результатів дослідження.
Результати дослідження. У дівчат 7-9 класів статистично достовірні зміни спостерігаються у ре‑
зультатах тестування: тест №1 «Човниковий біг 4×9 м» (t=5,108; p=0,001); тест №3 «Згинання роз‑
гинання рук у висі» (t=-3,448; p=0,003); тест №4 «Вис на зігнутих руках» (t=2,216; p=0,047); тест
№5 «Стрибок у довжину» (t=-2,161; p=0,044); тест №6 «Оцінка часових параметрів 5 с» (t=-2,639;
p=0,016); тест №9 «Проба Штанге» (t=-4,521; p=0,001); тест №10 «Проба Генчі» (t=-4,662; p=0,001);
тест №11 «Проба Серкіна 1» (t=-3,616; p=0,002) та тест №12 «Проба Серкіна 2» (t=-2,400; p=0,027).
Дівчата 9 класів показують кращі результати у тестах № 1, 2, 5, 6, 9-12. Дівчата 7 класів показують
кращі результати у тесті № 4.
Висновки. У дівчат 7-9 класів спостерігається позитивна динаміка рухової підготовленості, функ‑
ціонального стану функції дихання і кровообігу. Рівень рухової та функціональної підготовленості
учнів 7-9 класів сільської школи оцінюється як середній.
Ключові слова: дівчата 7-9 класів, сільська школа, функціональна підготовленість, рухова
підготовленість.

Вступ
В сучасному світі важливе значення
має збереження і зміцнення здоров’я школярів.
Підвищення рухової підготовленості учнів як сіль‑
ських, так і міських шкіл веде до зменшенню захво‑
рювань у дітей.
Проблема підвищення рухової підготовленос‑
ті розглядалася в дослідженнях Ivashchenkо and
Cieslicka, (2016), Sahin, Ozgider and Gulcin (2011),
Ivashchenko, Khudolii, Yermakova and Veremeenko
(2018). Встановлено, що діти, які мають гарну фі‑
зичну та функціональну підготовленість, краще
пристосовуються до сучасних умов життя та мають
задовільний рівень фізичного здоров’я.
©
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Panter-Brick, Todd, Baker and Worthman (1996),
Kramer (2010) вказують на те, що діти в сільській
містевості більше часу приділяють фізичній актив‑
ності та фізичній підготовленості, а також володі‑
ють високим рівнем фізичної працездатності.
Встановлено, що з віком в учнів рухова підго‑
товленість має тенденцію підвищуватися (Wagner,
Worth, Schlenker & Boes, 2010). Це пов’язано з фі‑
зичним розвитком, впливом уроків фізичної куль‑
тури та підбором фізичних вправ (Ivashchenko &
Yermakova, 2015; Ivashchenko, Iermakov, Khudolii,
Cretu & Potop, 2017; Prykhodko, 2017).
Аналіз даних вітчизняних та іноземних вчених
показав, що малодослідженим є рухова підготов‑
леность учнів сільських шкіл. Тому порівняльна
характеристика рухової підготовленості учнів сіль‑
ських шкіл є актуальною.
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Мета дослідження – визначити вікові особливли‑
вості рухової підготовленості дівчат сільських шкіл.
Об’єкт дослідження – процес фізичного вихо‑
вання учнів сільських шкіл.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийня‑
ли участь дівчат сьомого (n=9) восьмого (n=9) та
дев’ятого (n=12) класу. Діти та їхні батьки були ін‑
формовані про всі особливості дослідження і дали
згоду на участь в експерименті.
Організація дослідження. Для вирішення по‑
ставлених завдань були застосовані такі методи
дослідження: аналіз науково-методичної літерату‑
ри, педагогічне тестування та методи математич‑
ної статистики обробки результатів дослідження. У
плануванні дослідження використані концептуаль‑
ні підходи до розробки програми наукових дослі‑
джень у фізичному вихованні і спорті (Ашмарин,
1978; Худолій & Іващенко, 2014). У програму тес‑
тування увійшли загальновідомі тести (Лях, 2000;
Худолій & Іващенко, 2014): човниковий біг 4х9м,
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, згинан‑
ня і розгинання рук у висі, вис на зігнутих руках,
стрибок у довжину з місця, оцінка часових параме‑
трів руху (час бігу 5, 10 та 15 с).
Для оцінки функціонального стану були вико‑
ристані проби Штанге, Генчі і Серкіна (Худолій &
Іващенко, 2014).
Статистичний аналіз. У дослідженні викорис‑
товувалася програма – IBM SPSS 23. Обчислювали‑
ся такі параметри: середнє арифметичне значення
величини (х), стандартне квадратичне відхилення
(s), оцінка вірогідності різниці статистичних по‑
казників за t-критерієм Стьюдента.

Протокол дослідження був затверджений Етич‑
ним комітетом Харківського національного педаго‑
гічного університету імені Г.С. Сковороди. Діти та
їхні батьки були повністю проінформовані про всі
особливості дослідження та дали згоду на участь в
експерименті.
Результати дослідження
Результати порівняльного аналізу рухової під‑
готовленості дівчат подані в таблицях 1-3.
Аналіз рухової підготовленості дівчат сіль‑
ської школи 7–9-х класів показав, що з віком у ді‑
вчат рухова підготовленість має тенденцію підви‑
щуватися. У результаті порівняння ми отримали,
що в дівчат 7 і 8 класів висока динаміка в тестах
№6 «Оцінка часових параметрів 5 сек.» (t=-2,710;
p=0,015); №9 «Проба Штанге» (t=-3,743; p=0,002);
№10 «Проба Генчі» (t=-3,923; p=0,001); №11 «Проба
Серкіна 1» (t=-6,216; p=0,001); №12 «Проба Серкі‑
на 2» (t=-4,810; p=0,001) та № 13 «Проба Серкіна 3»
(t=-4,664; p=0,001).
Порівняння результатів тестування дівчат
7 і 9 класів виявило високу динаміку у результа‑
тах тестів №1 «Човниковий біг 4×9 м» (t=5,108;
p=0,001); №3 «Згинання розгинання рук у висі»
(t=-3,448; p=0,003); №4 «Вис на зігнутих руках»
(t=2,216; p=0,047; №5 «Стрибок у довжину» (t=2,161; p=0,044); №6 «Оцінка часових параметрів 5
с» (t=-2,639; p=0,016); №9 «Проба Штанге» (t=-4,521;
p=0,001); №10 «Проба Генчі» (t=-4,662; p=0,001); №11
«Проба Серкіна 1» (t=-3,616; p=0,002) та №12 «Про‑
ба Серкіна 2» (t=-2,400; p=0,027).
Порівняння результатів тестування дівчат 8 і 9
класів виявило високу динаміку у результатах тес‑
тів №1 «Човниковий біг 4×9 м» (t=4,144; p=0,001);

Таблиця 1. Порівняльний аналіз показників рухової підготовленості дівчат 7 і 8 класів
№
з/п

Назва тесту

7 кл. (n=9)

8 кл. (n=9)

Х

S

X

S

Середня
різність

Т

p

14,788

0,952

14,425

0,978

0,363

0,798

0,436

1.

Човниковий біг 4×9 м, с

2.

Згинання розгинання рук в упорі лежачи, рази

6,666

2,345

9,555

5,270

-2,889

-1,502

0,152

3.

Згинання розгинання рук у висі, рази

20,666

2,738

22,222

5,911

-1,556

-0,716

0,484

4.

Вис на зігнутих руках, с

30,868

5,796

26,801

4,821

4,067

1,619

0,125

5.

Стрибок у довжину, м

1,622

0,227

1,663

0,176

-0,041

-0,429

0,674

6.

Оцінка часових параметрів (5 с), с

3,772

0,581

4,833

1,020

-1,061

-2,710

0,015

7.

Оцінка часових параметрів (10 с), с

8,072

1,681

9,286

1,627

-1,214

-1,557

0,139

8.

Оцінка часових параметрів (15 с), с

17,252

2,420

19,817

3,379

-2,565

-1,851

0,083

9.

Проба Штанге, с

18,908

3,075

29,472

7,887

-10,564

-3,743

0,002

10.

Проба Генчі, с

17,425

3,595

23,241

2,617

-5,816

-3,923

0,001

11.

Проба Серкіна 1, с

7,817

3,605

31,504

5,534

-23,687

-6,216

0,001

12.

Проба Серкіна 2, с

18,648

4,157

27,944

4,040

-9,296

-4,810

0,001

13.

Проба Серкіна 3, с

20,16

3,034

29,121

4,900

-9,021

-4,664

0,001
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Таблиця 2. Порівняльний аналіз показників рухової підготовленості дівчат 7 і 9 класів
№
з/п

7 кл. (n=9)

Назва тесту

1.

Човниковий біг 4×9 м, с

2.

Згинання розгинання рук в упорі лежачи, рази

X

S

9 кл. (n=12)
X

S

Середня
різність

Т

p

14,788

0,952

12,753

0,866

2,035

5,108

0,001

6,666

2,345

9,416

4,337

-2,744

-1,716

0,102

3.

Згинання розгинання рук у висі, рази

20,666

2,738

30,000

7,722

-9,334

-3,448

0,003

4.

Вис на зігнутих руках, с

30,868

5,796

25,645

5,403

5,223

2,126

0,047

5.

Стрибок у довжину, м

1,622

0,227

1,793

0,134

-0,171

-2,161

0,044

6.

Оцінка часових параметрів (5 с), с

3,772

0,581

4,654

0,863

-0,882

-2,639

0,016

7.

Оцінка часових параметрів (10 с), с

8,072

1,681

9,287

2,053

-1,215

-1,446

0,164

8.

Оцінка часових параметрів (15 с), с

17,252

2,420

19,719

3,802

-2,467

-1,699

0,106

9.

Проба Штанге, с

18,908

3,075

25,89

3,782

-9,982

-4,521

0,001

10.

Проба Генчі, с

17,425

3,595

24,117

2,984

-6,692

-4,662

0,001

11.

Проба Серкіна 1, с

7,817

3,605

24,744

4,811 -16,927

-3,616

0,002

12.

Проба Серкіна 2, с

18,648

4,157

23,809

5,337

-5,161

-2,400

0,027

13.

Проба Серкіна 3, с

20,16

3,034

23,165

5,787

-3,005

-1,413

0,174

Таблиця 3. Порівняльний аналіз показників рухової підготовленості дівчат 8 і 9 класів
№
з/п
1.

8 кл. n=9

Назва тесту
Човниковий біг 4×9 м, с

9 кл. n=12

X

S

X

14,425

0,978

12,753

S
0,866

Середня
різність

Т

p

1,672

4,144

0,001

2.

Згинання розгинання рук в упорі лежачи, рази

9,555

5,270

9,416

4,337

0,139

0,066

0,948

3.

Згинання розгинання рук у висі, рази

22,222

5,911

30,000

7,722

-7,778

-2,514

0,021

4.

Вис на зігнутих руках, с

26,801

4,821

25,645

5,403

1,156

0,507

0,618

5.

Стрибок у довжину, м

1,663

0,176

1,793

0,134

-1,920

0,070

6.

Оцінка часових параметрів (5 с), с

4,833

1,020

4,654

0,863

-0,13
0,179

0,435

0,668

7.

Оцінка часових параметрів (10 с), с

9,286

1,627

9,287

2,053

-0,001

-0,001

0,999

8.

Оцінка часових параметрів (15 с), с

19,817

3,379

19,719

3,802

0,098

0,062

0,952

9.

Проба Штанге, с

29,472

7,887

25,89

3,782

3,582

1,384

0,183

10.

Проба Генчі, с

23,241

2,617

24,11

2,984

-0,869

-0,701

0,492

11.

Проба Серкіна 1, с

31,504

5,534

24,744

4,811

6,79

2,989

0,008

12.

Проба Серкіна 2, с

27,944

4,040

23,809

5,337

4,135

1,940

0,067

13.

Проба Серкіна 3, с

29,121

4,900

23,165

5,787

5,956

2,486

0,022

№3 «Згинання розгинання рук у висі» (t= -2,514; p=
0,021); №11 «Проба Серкіна 1» (t=2,989; p=0,008) та
№13 «Проба Серкіна 3» (t=2,486; p=0,022).
Дівчата 8 класу показують кращі результати ніж
дівчата 7 класу, дівчата 9 класу показують кращі ре‑
зультати за дівчат 8 класу. Дівчата 9 класів показують
кращі результати у тестах № 1, 2, 5, 6, 9-12. Дівчата 7
класів показують кращі результати у тесті № 4. Обу‑
мовлені такі зміни у зв’язку з фізичним розвитком,
впливом уроків фізичної культури та підбором фі‑
зичних вправ відповідно до вікових особливостей.
У дівчат спостерігається висока динаміка функ‑
ціонального стану функції дихання і кровообігу. За
функціональною підготовкою дівчата оцінюються
як здорові треновані.

Дискусія
Отримані результати характеризують особли‑
вості рухової підготовленості учнів середнього
шкільного віку сільської школи і доповнюють дані
Panter-Brick et al. (1996), Kramer (2010) про рівень
физичної підготовленості сільських учнів.
У дівчат 7-9 класів сільської школи спостеріга‑
ється статистично достовірна динаміка рухової під‑
готовленості, функціонального стану функції ди‑
хання і кровообігу. За функціональною підготовкою
дівчата оцінюються як здорові треновані. Наведені
вище дані доповнюють результати дослідження ру‑
хової і функціональної підготовленості школярів се‑
редніх класів які були проведені Wagner et al. (2010),
Худолій та Іващенко (2014), Prykhodko (2017).
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Подальших розвідок вимагає порівняльна ха‑
рактеристика рухової підготовленості сільських і
міських учнів середнього шкільного віку.
Висновки
У дівчат спостерігається висока динаміка рухо‑
вої підготовленості, функціонального стану функ‑
ції дихання і кровообігу. Рівень рухової та функціо‑
нальної підготовленості учнів 7—9 класів сільської
школи оцінюється як середній.

Результати тестування дають можливість вдо‑
сконалення рухової підготовленості спираючись на
індивідуальні особливості, сенситивні періоди, ві‑
кові та статеві відмінності школярів.
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Двигательные способности: характеристика
двигательной подготовленности девочек
7-9 классов сельской школы
Семко Ю.С. Крысинский учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательное
учебное заведение I-III ступеней» Богодуховского районного совета
Реферат. Статья: 6 с., 3 табл., 12 источников.

Цель исследования – определить воз‑
растные особенности двигательной подготовлен‑
ности девочек 7-9 классов сельской школы.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие девочки 7 (n=9), 8 (n=9), 9 (n=12) класса.
Дети и их родители были осведомлены обо всех осо‑
бенностях исследования и дали согласие на участие
в эксперименте. Для решения поставленных задач
были применены следующие методы исследования:
анализ научно-методической литературы, педаго‑
гическое тестирование и методы математической
статистики обработки результатов исследования.
Результаты исследования. У девочек 7-9 клас‑
сов статистически достоверные изменения на‑
блюдаются в результатах тестирования: тест №1
«Челночный бег 4×9 м» (t=5,108; p=0,001) тест №3
«Сгибание разгибание рук в висе» (t=-3,448; p=0,003)
тест №4 «Вис на согнутых руках» (t=2,216; p=0,047)

тест №5 «Прыжок в длину» (t=-2,161; p=0,044) тест
№6 «Оценка временных параметров 5 с» (t=-2,639;
p=0,016) тест №9 «Проба Штанге» (t=-4,521; p=0,001)
тест №10 «Проба Генчи» (t=-4,662; p=0,001) тест №11
«Проба Серкина 1» (t=-3,616; p=0,002) и тест №12
«Проба Серкина 2» (t=-2,400; p=0,027). Девочки 9
классов показывают лучшие результаты в тестах №
1, 2, 5, 6, 9-12. Девочки 7 классов показывают луч‑
шие результаты в тесте № 4.
Выводы. У девочек 7-9 классов наблюдается по‑
ложительная динамика двигательной подготовлен‑
ности, функционального состояния функции ды‑
хания и кровообращения. Уровень двигательной и
функциональной подготовленности учащихся 7-9
классов сельской школы оценивается как средний.
Ключевые слова: девочки 7-9 классов, сельская
школа, функциональная подготовленность, двига‑
тельная подготовленность.

Motor Abilities: Description of Motor Preparedness
of 7th-9th Grade Girls of Village School
Semko Yu.S.
Krysyne Educational Complex «General Education Institution
for Levels І-ІІІ» of Bohodukhiv District Council
Report. Article: 6 p., 3 tabl., 12 sources.

The study purpose is to determine the
age-related peculiarities of motor preparedness of 7th9th grade girls of a village school.
Materials and methods. The study involved 7th
grade girls (n=9), 8th grade girls (n=9), 9th grade girls

(n=12). The children and their parents were fully in‑
formed about all the features of the study and gave their
consent to participate in the experiment. The following
research methods were used to solve the tasks set: anal‑
ysis of scientific and methodological literature, peda‑
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gogical testing and methods of mathematical statistics
for processing research results.
Results. The 7th-9th grade girls show statistically sig‑
nificant changes in the results of the following tests: test
1 “Shuttle run 4×9 m” (t=5.108; p=0.001); test 3 “Arms’
bending and straightening in a hanging position”
(t=-3.448; p=0.003); test 4 “Bent-arm hang” (t=2.216;
p=0.047); test 5 “Long jump” (t=-2.161; p=0.044); test
6 “Evaluation of time parameters 5 seconds” (t=-2.639;
p=0.016); test 9 “Stange’s test” (t=-4.521; p=0.001); test
10 “Genci’s test” (t=-4.662; p=0.001); test 11 “Serkin’s

test 1” (t=-3.616; p=0.002), and test 12 “Serkin’s test 2”
(t=-2.400; p=0.027). The 9th grade girls show the best
results in tests 1, 2, 5, 6, 9-12. The 7th grade girls show
the best results in test 4.
Conclusions. The 7th-9th grade girls show a positive
dynamics of the functional condition of respiratory and
circulatory functions. The level of motor and functional
preparedness of the village school 7th-9th graders is as‑
sessed as average.
Keywords: 7th-9th grade girls, village school, func‑
tional preparedness, motor preparedness.
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