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Фізична працездатність дівчаток 9-10 років  

у процесі навчальних занять фізичною культурою,  
спрямованих на розвиток витривалості 

Самокиш І.І.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Анотації:
Розкривається сутність специфі-
ки оцінювання фізичної працез-
датності у фізичному вихованні 
дівчаток.  У дослідженнях брали 
участь 45 дівчаток віком 9-10 ро-
ків. У педагогічному експерименті 
реєстрували показники фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості, 
фізичної працездатності. Обґрун-
тована доцільність використання 
запропонованої методики в про-
цесі навчання фізичної культури 
в школах. Показано, що в процесі 
дворазових занять фізичною куль-
турою з пріоритетним виконанням 
вправ на витривалість значно під-
вищується рівень фізичної пра-
цездатності школярок. Рекомен-
довано напрямки прогнозування 
стану фізичного здоров’я школярів 
та корегування процесу фізичного 
виховання у школі.

Самокиш И.И. Физическая работоспособ-
ность девочек 9-10 лет в процессе учебных 
занятий физической культурой направлен-
ных на развитие выносливости. Раскрыва-
ется сущность специфики оценивания фи-
зической работоспособности в физическом 
воспитании девочек.  В исследованиях прини-
мали участие 45 девочек в возрасте 9-10 лет. 
В педагогическом эксперименте регистри-
ровали показатели физического развития, 
физической подготовленности, физической 
работоспособности. Обоснована целесоо-
бразность использования предложенной ме-
тодики в физическом воспитании в школах. 
Показано, что в процессе двукратных занятий 
физической культурой с приоритетным выпол-
нением упражнений на выносливость значи-
тельно повышается уровень физической ра-
ботоспособности школьниц. Рекомендованы 
направления прогнозирования состояния фи-
зического здоровья школьников и коррекция 
процесса физического воспитания в школе.

Samokih I.I. Physical efficiency of 
girls of 9-10 years in the process of 
physical training aimed at developing 
endurance. Essence of specific of 
evaluation of physical capacity opens 
up in physical education of girls.  In 
researches 45 girls took part in age 
9-10 years. In a pedagogical experiment 
registered the indexes of physical 
development, physical preparedness, 
physical capacity. Expedience of the 
use of the offered method is grounded 
in physical education in schools. It is 
shown that in the process of double 
employments by a physical culture with 
priority implementation of exercises on 
endurance the level of physical capacity 
of schoolgirls rises considerably. 
Directions of prognostication of the 
state of physical health of schoolboys 
and correction of process of physical 
education are recommended at school.
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Вступ. 1

Одним з перспективних напрямків організації 
роботи по зміцненню здоров’я школярів є комплексний 
моніторинг їх фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості та фізичної працездатності. Системи 
моніторингу, які розроблені і використовуються в 
даний час в нашій країні, в основному ґрунтуються 
на показниках фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості [6, 7, 9]. На їх основі проводиться оці-
нювання та прогнозування стану фізичного здоров’я 
школярів з подальшою розробкою корегувальних про-
грам, спрямованих на зміцнення здоров’я підростаю-
чого покоління [5]. Однак при моніторингу не врахо-
вується фізична працездатність, яка дає більш глибоку 
інформацію про стан фізичного здоров’я (Босенко 
А.І., 2003) [3, 4]. Рівень працездатності визначаються 
величиною фізіологічних резервів. Розширення функ-
ціональних резервів дитячого організму, що розвива-
ється, розвиток рухових здібностей дітей є основними 
завданнями фізичної культури в школі, особливо в мо-
лодших класах [5, 8]. 

Найбільш значною складовою, що взаємопов’язана 
з фізичною працездатністю, являється витривалість, 
хоча і інші рухові якості мають свій вплив у комплексі 
складових фізичної працездатності [1, 2]. 

Пошук найбільш ефективних методик оцінювання 
фізичної працездатності та засобів і методів розвитку 
витривалості є одними з головних завдань фізично-
го виховання школярів. На вирішення цих важливих 
проблем і було спрямоване відповідне дослідження.

Дана тема дослідження входить до тематичних 
планів науково-дослідної роботи кафедри біології, 
© Самокиш І.І., 2012

екології і основ здоров’я Південноукраїнського націо-
нального педагогічного університету імені К.Д. Ушин-
ського (м. Одеса) «Системні механізми адаптації до 
фізичних навантажень різного ступеню мотивації на 
окремих етапах онтогенетичного розвитку людини» 
та «Системна адаптація до фізичних і розумових на-
вантажень на окремих етапах онтогенезу людини» (№ 
держреєстрації 0109U000206). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – апробувати методику оціню-

вання фізичної працездатності дівчаток 9-10 років у 
процесі навчальних занять фізичною культурою, що 
переважно спрямовані на розвиток витривалості.

Організація дослідження. У дослідженнях брали 
участь 20 дівчаток експериментальної та 25 школя-
рок контрольної груп віком 9-10 років, які навчались 
у третьому класі ЗОШ №119 (м. Одеса). Досліджен-
ня проводилось на спортивній базі школи №119 та у 
лабораторії Південноукраїнського національного пе-
дагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. 
Одеса). Педагогічний експеримент проводився на про-
тязі навчального року (з вересня по квітень включно). 
У ході досліджень у всіх дівчаток, які були залучені 
у педагогічному експерименті, реєстрували показни-
ки фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 
показники фізичної працездатності. Для визначення 
фізичної працездатності використовувалася методика 
Д.М. Давиденко і співавт. (1984) (Босенко А.І., 2003) 
[3]. Навантаження задавалося на велоергометрі при 
частоті педалювання 60 об/хв. Потужність фізичного 
навантаження спочатку збільшувалась від нуля з зада-
ною швидкістю 33 Вт•хв-1 до запланованої величини 
(ЧСС дорівнює 153-156 уд•хв-1), а потім зменшується 
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з тією ж швидкістю до нульового значення. 
В проведеному педагогічному дослідженні для ці-

леспрямованого впливу на фізичні можливості шко-
лярок експериментальної групи використовувались 
спеціальні вправи на розвиток витривалості. Вибір 
вправ визначався віковими нормами та програмою 
для загальної середньої школи з фізичної культури. 
Спеціальні засоби та методи розвитку витривалості 
не повторювались, а були різними на кожному уро-
ці. Для здійснення комплексного підходу у розвитку 
витривалості використовувався метод з почерговою 
участю великої кількості м’язових груп організму.

Планування та побудова уроків фізичної культури 
здійснювалось у тісному зв’язку з комплексною про-
грамою фізичного виховання  І – XI класів загальної 
освітньої школи. Заняття проводились у відповідності 
до загальноприйнятої методики, але в експеримен-
тальному класі частково був змінений зміст уроків з 
включенням спеціальних фізичних вправ, спрямова-
них на розвиток витривалості.

Результати дослідження. 
На початку навчального року у лабораторії кафе-

дри біології, екології та основ здоров’я ПНПУ ім. К.Д. 
Ушинського на велоергометрі були обстежені дівчата 
9 років. Після проведення дослідження були отримані 
наступні дані (табл. 1). Загальний час виконання робо-
ти (Тзаг) в експериментальній групі (ЕГ) дорівнював 
270,1±20,5 с, в контрольній групі (КГ) – 282,2±22,3 с. 
Середня різниця між ними склала 12,1 с. Обсяг вико-
наної роботи (Азаг) в ЕГ знаходився в межах 10,7±1,1 
кДж, а в КГ – 10,9±1,4 кДж. Відмінність отриманих 
результатів знаходилась в межах 0,2 кДж. 

Показник PWC170 в експериментальній групі склав 
95,3±6,5 Вт, в контрольній групі на 2,4 Вт більше і 
дорівнював  в середньому 97,7±7,2 Вт. Після пере-
рахування показника PWC170 на кілограм маси тіла 
видно, що в експериментальній групі він виявився 
більшим та знаходився на рівні 2,6±0,16 Вт•кг-1 порів-
няно з 2,57±0,2 Вт•кг-1 дівчаток КГ, однак різниця між 
ними була недостовірною та знаходилась в границях 
статистичної помилки. Відносно однакові значення 
потужності навантаження в момент реверсу (Wрев) 
були зафіксовані в ЕГ та КГ, відмінність знаходилась 
в межах 1,8 Вт, що у три рази менше середньої ариф-
метичної помилки даних в обох групах. При виконан-
ні м’язової роботи максимальне споживання кисню 
у дівчаток експериментальної групи дорівнювало 
2100±112 мл•хв-1, в контрольній групі МСК склав 
2150±124 мл•хв-1. Також достовірних відмінностей 
за відносним параметром МСК між випробуваними 
обох груп не зафіксовано. 

Таким чином, на початку проведення експеримен-
ту більшість показників фізичної працездатності були 
кращими в контрольній групі у порівнянні з ЕГ, однак 
відмінності між ними в більшості випадків мали не-
значний характер. 

Варто розглянути, як змінювались показники фі-
зичної працездатності у дівчаток  експериментальної 
групи з 9 до 10 років протягом навчання у третьому 
класі (табл. 2). 

Аналіз отриманих даних фізичної працездатності 
при навантаженні зі зміною потужності за замкненим 
циклом (з реверсом) свідчить, що тривалість та обсяг 
роботи з 9 років (вік більшості дівчаток на початку на-
чального року), зросли на 16,9% та 18,9%, відповідно, 
і досягали в 10 років (вік більшості дівчаток напри-
кінці навчального року) 321,4±20,5 с та 13,2±1,1 кДж. 
У дівчаток 10 років значення потужності роботи при 
ЧСС – 170 уд•хв-1 склали в середньому 95,3±6,5 Вт. 
Наприкінці навчання у третьому класі цей показник 
дорівнював 119,3±6,5 Вт, тобто позитивне зрушення з 
віком сягнуло 20,1%, але відносний показник PWC170 
незначно зріс на 6,2%, що пов’язано з достовірним 
збільшенням маси тіла дівчаток ЕГ з віком. Отримані 
результати за рівнем потужності навантаження в мо-
мент реверсу наприкінці навчального року покращи-
лись на 12,5% та склали 85,7±6,2 Вт. Абсолютні зна-
чення МСК, які отримані розрахунковим способом, з 
віком від 9 до 10 років поліпшились на 15,5% та в се-
редньому досягли 2420±99 мл•хв-1. Відносні значення 
змінювались утричі повільніше.

Отже, школярки експериментальної групи напри-
кінці дослідження покращили свої результати з фізич-
ної працездатності. За більшістю показників (Т заг, 
А заг, PWC170, Wрев та МСК) відмічалось достовірне 
зростання в межах 12-20%, але відносні параметри 
(PWC170•кг-1та МСК• кг-1) поліпшувались значно мен-
шими темпами.

Цікаво прослідкувати за віковими змінами фізич-
ної працездатності дівчаток, які займались фізичними 
вправами у рамках шкільної програми (КГ), та вияви-
ти особливості змін окремих показників наприкінці 
навчального року (табл. 3).

Дані фізичної працездатності, отримані при вело-
ергометричному навантаженні по замкнутому циклу 
(підвищення навантаження до ЧСС – 153-156 уд•хв-1,  
а потім зниження до нульового опору на педалях) свід-
чать про те,  що тривалість роботи і її обсяг у дівчаток 
10 років склали відповідно 293,3±18,1 с і 12,09±1,01 
кДж. Вікове зростання наведених параметрів сягну-
ло лише 5-9%. Аналогічна картина спостерігалась 
у школярок 3-го класу наприкінці річного навчання 
за абсолютними показниками PWC170 та МСК – по-
зитивне зрушення знаходилось у межах 5-7%. Варто 
відмітити показники, які розраховувались відносно 
маси тіла дівчаток. Так, PWC170•кг-1 та МСК •кг-1 у 
випробуваних дівчаток 10 років знизились на 4-7% у 
порівнянні з отриманими даними на початку навчаль-
ного року. Негативна тенденція щодо змін відносних 
значень пов’язана з незначним поліпшенням фізичної 
працездатності та статистично достовірним, в межах 
норми, збільшенням маси тіла дівчаток КГ. Рівень по-
тужності, що розвивається організмом у момент ре-
версу (Wрев) у дівчаток 10 років покращився на 4,9% 
та в середньому склав 83,4±5,62 Вт. 

Таким чином, отримані дані дівчаток КГ групи 
наприкінці навчання в третьому класі змінювались 
по-різному. Абсолютні показники фізичної працез-
датності недостовірно зросли в середньому на 4-9%, 
а відносні – зменшились на 4-7%.
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Таблиця 1

Показники фізичної працездатності дівчаток 10 років на початку навчального року (М±m)

Показники Експериментальна група
(n=20)

Контрольна група
(n=25)

Т заг, с 270,1±18,5 282,2±22,3
А заг, кДж 10,7±1,1 10,9±1,4
PWC170, Вт 95,3±6,5 97,7±7,2
PWC170•кг-1 ,  Вт•кг-1 2,6±0,16 2,57±0,2
Wрев, Вт 77,5±6,8 79,3±7,2
МСК,  мл•хв-1 2100±112 2150±124
МСК•кг-1,  мл•хв-1•кг-1 58,1±1,9 59,3±2,1

Таблиця 2
Показники фізичної працездатності дівчаток експериментальної групи наприкінці навчального року

Показники М±m ơ Вікові зміни, %
Т заг, с 321,4±16,5 84,6 16,9
А заг, кДж 13,2±1,1 4,5 18,9
PWC170, Вт 119,3±6,4 25,9 20,1
PWC170•кг-1 ,  Вт•кг-1 2,75±0,15 0,58 6,2
Wрев, Вт 85,7±6,2 23,9 12,5
МСК,  мл•хв-1 2420±99 399,5 15,5
МСК•кг-1,  мл•хв-1•кг-1 59,9±1,9 7,77 4,6

Примітка: вікові зміни розраховувались по відношенню до початку навчання.

Таблиця 3
Показники фізичної працездатності дівчаток контрольної групи наприкінці навчального року

Показники М±m ơ Вікові зміни, %
Т заг, с 293,3±18,1 67,32 5,7
А заг, кДж 12,09±1,01 3,01 9,1
PWC170, Вт 104,11±6,65 18,34 6,8
PWC170•кг-1 ,  Вт•кг-1 2,45±0,19 0,79 4,2
Wрев, Вт 83,4±5,62 13,12 4,9
МСК,  мл•хв-1 2230±109 428,5 5,1
МСК•кг-1,  мл•хв-1•кг-1 54,7±2,4 9,7 6,7

Примітка: вікові зміни розраховувались по відношенню до початку навчального року.

Варто порівняти фізичну працездатність дівчаток 
контрольної і експериментальної груп по завершенню 
навчального процесу у третьому класі.   

При навантаженні за замкненим циклом випробу-
вані ЕГ показали вищі результати тривалості роботи і 
її обсягу у порівнянні з КГ – в середньому на 9-10%, 
при тому, що на початку дослідження вони на 3-5% 
мали гірші результати за відповідними параметра-
ми. Така закономірність відмічалась і за показниками 
PWC170 •кг-1 та МСК •кг-1, які на 4-7% були кращими 
в ЕГ. При аналізі потужності навантаження у момент 
реверсу спостерігалась та ж тенденція.

Висновки
1. Встановлено, що за показниками загальної 

фізичної працездатності дівчатка 9-10 років 
експериментальної групи в процесі дворазо-
вих занять (в тиждень) фізичною культурою з 
пріоритетним виконанням вправ на витривалість на-

були значних резервних можливостей, у порівнянні 
зі своїми ровесницями КГ. 

2. Виконання фізичних вправ на витривалість 
дівчатками третього класу протягом навчального 
року сприяло підвищенню фізичної працездатності 
та розширенню функціональних можливостей. На 
основі показників фізичної працездатності мож-
на проводити оцінювання та прогнозування ста-
ну фізичного здоров’я школярів та корегувати 
навчально-виховний процес фізичного виховання 
у школі з метою зміцнення здоров’я підростаючого 
покоління. 
Подальші дослідження спрямовані на вивчення ін-

ших параметрів функціональних можливостей за ме-
тодикою Д.М. Давиденко і співавт. (1984) у дівчаток 
9-10 років, які на шкільних заняттях з фізичної куль-
тури потягом учбового року за пріоритетом виконува-
ли вправи на витривалість.  
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