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Вступ. 

Велике значення у гармонійному соціальному вихованні дітей і підлітків має фізична культура, система 
фізичного виховання які базуються на фундаментальних положеннях теорії і методики фізичної культури [2, 3, 
4, 7, 8], педагогіки [4, 8, 10], психології [2, 5, 10], анатомії і фізіології [1, 4, 8], соціології [3, 4, 10]. В структурі 
наукових інтересів названих галузей знань про людину особливу позицію займають проблеми діагностики та 
розвитку антропомоторних [6, 7, 9], професійно-орієнтованих творчих здібностей [1, 4, 9], які за думкою В.Г. 
Григоренка [3, 4], В.О. Романенка [5], Л.П. Сергієнка [6,7] є домінуючими структурно-функціональними 
компонентами соціалізації особистості учня загальноосвітньої школи. 

У аспекті фізичної підготовки дітей і підлітків ми розглядаємо як соціально-педагогічний процес, 
спрямований на комплементарне формування у них антропомоторних, силових, швидкісних, швидкісно-
силових здібностей, гнучкості, спритності, витривалості та виховання таких життєво-актуальних навичок і 
умінь, як ходьба, біг, стрибки, подолання різних перешкод, точність рухів, диференціація зусиль, просторова 
орієнтація, плавання, рухова пам’ять, потенційні можливості позитивного переносу рухових навичок, що 
формуються у процесі фізичного виховання, спортивної діяльності, фахово-визначеного навчання. 

Наукові дослідження та практика свідчать [2, 3, 9, 10], що соціально-педагогічні очікування у фізичному 
формуванні дітей і підлітків можуть бути досягнуті тільки за умови вирішення проблем індивідуалізації систем 
формування у учнів загальноосвітньої школи антропомоторних здібностей. Актуальність означеної проблеми 
дослідження обумовлена недостатністю вивчення питань контролю розвитку антропометричних здібностей 
дітей та підлітків [2, 3, 6, 7, 8, 9]. 

Вивченню проблеми розвитку антропомоторних здібностей присвячено ряд робіт [1 – 7, 10], але ці 
питання ще не були предметом дослідження. 

Дослідження, що представлене в статті виконується у напрямку реалізації ділової комплексної програми 
“Діти України”, “Концепції реформування національної системи фізичного виховання дітей, учнів та 
студентської молоді”. Обраний напрямок науково-дослідницької роботи входить до плану наукової діяльності 
кафедр викладання спортивних дисциплін  Харківської  державної академії фізичної культури і спорту 
(науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Сергієнко Л.П.) за розділом «Оптимізація структури 
фізичного виховання у загальноосвітніх школах». 

Формулювання цілей роботи.  
Мета та завдання дослідження: полягали у розробці і науковому обґрунтуванні індивідуалізованої 

методики формування у дітей і підлітків антропомоторних здібностей. 
Концептуальною основою нашого дослідження стало розуміння розвитку антропомоторних здібностей у 

дітей і підлітків як складного і тривалого педагогічного процесу, структуру якого обумовлюють два 



комплементарно пов’язаних чинника, це біологічний і соціальний фактори які кількісно, якісно та 
функціонально змінюються в процесі педагогічного впливу [2 – 4, 6-8]. 

Сформульована мета дослідження та визначені теоретико-методологічні його основи дозволили 
визначити наступні завдання наукової роботи: 

1) Визначити систему факторів, що обумовлюють індивідуалізацію методики формування у дітей і 
підлітків антропомоторних здібностей; 

2) Розробити та експериментально перевірити структурно-функціональну модель формування у дітей і 
підлітків антропомоторних здібностей. 

Адекватно визначенням завдання наукової роботи були використані наступні методи дослідження: 
теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне тестування, методи моделювання 
педагогічної технології, математичні методи статистики. 

Науково-дослідницька робота реалізується у загальноосвітніх школах № 18; 35, м. Краматорська 
Донецької області. У дослідженні беруть участь 500 учнів віком 7-16 років, які за станом здоров’я були 
віднесені до основної медичної групи. Дослідження проводиться на протязі 2005-2007 навчального року. 

Результати дослідження.  
Системно-аналітичне вивчення теоретичних та експериментальних аспектів розвитку антропомоторних 

здібностей у дітей і підлітків дозволило визначити систему біологічних, психологічних, педагогічних і 
соціальних факторів, які обумовлюють індивідуальні особливості формування силових, швидкісних, 
швидкісно-силових здібностей, гнучкості, спритності і витривалості. Означена система факторів була 
структурована наступним чином: 

- обов’язкове урахування характеристики сенситивних періодів типової динаміки розвитку 
антропомоторних здібностей у дітей і підлітків – періоди, що адекватні комплексу найефективнішого 
морфологічного та функціонального розвитку систем організму, які по механізму комплементарної моторно-
вісцеральної і вісцеро-моторної міжсистемної регуляції детермінують пільгісний та якісний аспекти їх 
регламентованої і ситуативної рухової діяльності; 

- використання антропомоторних і інтегрованих показників рухових здібностей дітей і підлітків у формі 
індексів. Такий підхід дозволяє визначити моторно-функціональні тенденції індивідуального розвитку 
фізичних здібностей в комплементарній залежності від рівня фізичного розвитку та соматотипу людини. 
Індекси рухових здібностей людини потрібно розглядати як математичну модель індивідуалізації педагогічних 
факторів їх розвитку. 

Індекси силових здібностей розраховуються на основі наступних моделей: 
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Індекс швидкості визначається на основі таких математичних моделей: ;10
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Індекс витривалості розраховується наступним чином: 
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Методи розвитку антропомоторних здібностей повинні бути структуровані так, щоб забезпечувати 
оптимальне поєднання таких структурних компонентів навантаження як: потужність, обсяг, термін 
одноразового і повторного впливу, динаміка відновлювальних процесів (компенсована і де компенсована 
втома), морфологічна і функціональна структура фізичного навантаження. При цьому методи розвитку 
антропомоторних здібностей у дітей і підлітків повинні використовуватися у взаємозв’язку з методами 
лікарняно-педагогічного контролю. Означені методи дозволяють визначити індивідуально оптимальні зони 
інтенсивності (потужності) впливу педагогічних факторів: низька інтенсивність (ЧСС до 132 уд.хв.), середня 
інтенсивність (ЧСС на рівні 133-155 уд.хв.), велика інтенсивність (ЧСС 156-156-173 уд.хв.), висока 
інтенсивність (ЧСС на рівні 174-185 уд.хв.), максимальна інтенсивність (ЧСС на рівні 189 уд.хв.). 

Розроблена та комплексно структурована система факторів індивідуалізації процесів формування у дітей 
і підлітків антропомоторних здібностей була впроваджена в освітнє середовище загальноосвітньої школи через 
наступні організаційно-педагогічні форми: 
- уроки фізичної культури за розділами навчальної програми (гімнастика, легка атлетика, спортивні та рухові 

ігри, плавання та інш.); 
- позакласна робота з фізичного виховання та спортивної підготовки (фізичні вправи в режимі для школи, 

гуртки, спортивні секції, спортивні змагання та інш.); 
- самостійні заняття фізичними вправами в умовах сім’ї, відпочинку, канікул та інше. 

Технічним аспектом впровадження означеної системи було планування навчально-виховного процесу з 
фізичної культури учнів загальноосвітньої школи на навчальний рік, семестр, тематичне планування та 
планування окремих уроків. 

Впровадження розробленої системи факторів індивідуалізації  процесів формування антропомоторних 
здібностей у дітей молодшої вікової групи дозволило отримати результати експериментального розвитку їх 
рухової сфери, що у повному обсязі представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати експериментального впровадження системи факторів індивідуалізованого формування у учнів 

молодшої групи антропомоторних здібностей  (n=120) 
Експеримент 

контрольна група (n=60) експериментальна група (n=60) 
Антропомоторні 

здібності 
До  Після  Різниця, % До  Після  Різниця, % 

Біг на 50 м (с). 11,8 11,2 2,31 11,9 9,7 15,63 
Стрибки у довжину з 
місця (см) 

128,0 130,5 1,18 127,6 141,6 30,28 

Біг на 600 м (с) 198,5 190,2 2,64 199,3 162,3 39,12 
Показники кисткової 
динамометрії (кг) 

12,6 12,9 0,89 12,2 13,9 18,53 

Вис на зігнутих руках 
(с) 

10,7 11,3 1,59 10,2 17,3 38,36 

Піднімання тулуба за 
30 с (кількість разів) 

9,3 9,9 1,14 9,0 17,8 41,23 

Чолноковий біг 4*10 м 
(с) 

15,2 14,5 1,82 15,6 12,1 18,34 

Нахили тулуба вперед ( 
см) 

4,9 5,4 3,25 4,7 7,8 72,15 

Примітка: критерій Вілкорсона – Мана - Уїтні знаходиться у експериментальній групі в межах 3,5 - 6,83 і 
перевищує критичне значення 1,96, р< 0,05; в контрольній групі означений критерій знаходиться на рівні < 
1,96, p> 0,05. 
 

Висновки. 
Системно - аналітичний підхід до інтерпретації результатів формуючого експерименту (табл. 1) дозволяє 

сформувати низку обгрунтовуючих та узагальнюючих висновків відносно позитивного впливу розробленої 
педагогічної системи індивідуалізованого формування у учнів молодшої вікової групи (уроки фізичного 
виховання, фізичні вправи в режимі дня школі, позакласні форми фізичного виховання) антропомоторних 
здібностей: 

1. Результати формуючого експерименту свідчать, що у розробленому комплексу комплементарних 
факторів індивідуалізації розвитку антропомоторних здібностей у учнів молодшої  вікової групи притаманні 



ознаки системних експертів у наступних формах: урахування вікових та статевих особливостей учнів; оцінки 
рівня фізичного розвитку і соматотип та  нервово - м’язової працездатності, здоров’я; рівня мотивованості учнів 
до систематичних занять фізичною культурою; оптимальні параметри сумарного впливу фізичних навантажень 
різної потужності, обсягу та антропомоторного спрямування; лікарняно - педагогічний контроль та 
самоконтроль в умовах рухової навчально - виховної і навчально – тренувальної діяльності означених учнів. 

2. Визначені індекси розвитку у дітей і підлітків антропомоторних здібностей є математично - 
педагогічною моделлю інтегрованого виокремлення індивідуалізованих педагогічних, анатомічних, 
фізіологічних та енергетичних параметрів педагогічних технологій фізичного виховання, що розробляються і 
впроваджуються в освітнє середовище сучасної школи, міста, району, регіону. Вони забезпечують оптимальне 
визначення педагогічних напрямків ефективного розвитку у дітей і підлітків: між м’язової координації, 
внутрішньом’язової інтеграції; аеробних і анаеробних механізмів енергозабезпечення рухової діяльності; 
швидкісних параметрів рухової діяльності;  координації та спритності рухів;  рухомості суглобів. 

3. Теоретичні та експериментальні досягнення означеної роботи свідчать, що напрямок досягнення є 
актуальним та практично значущим в галузі теорії і методики фізичного виховання і спортивної педагогіки, 
тому перспективу подальших наших досліджень ми вбачаємо в напрямку розробки комп’ютерних технологій 
визначення індивідуалізованих параметрів методики формування антропомоторних здібностей людини в галузі 
фізичного виховання, професійно – прикладної фізичної підготовки, спортивної підготовки, самостійних занять 
фізичними вправами, фітнесу, фізичної та соціальної реабілітації осіб, що  

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем розвитку 
антропомоторних здібностей у дітей і підлітків в процесі системних занять фізичною культурою. 
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