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Аннотация. Гендерные особенности физической 
активности школьников. Свирщук Наталия, Норцова 
Наталия. Винницкий государственный педагогичес
кий университет имени Михаила Коцюбинского.. 
Цель исследования -  изучить возрастные и гендер
ные особенности развития физической активности 
школьников.
Задачи исследования:
1. Изучить состояние вопроса об уровне развития 
физической активности школьников среднего шко
льного возраста за литературными источниками.
2. Изучить возрастные и гендерные особенности 
развития физической активности школьников.
Для реализации задач были использованы следую
щие методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщения литератур
ных источников.
2. Социально-педагогический мониторинг (за анке
той проекта).
3. Методы математической статистики.
Для социологического опроса использовалась анке
та, которая включала 24 вопроса.
В статье раскрыты особенности физической активно
сти школьников среднего школьного возраста и ген
дерные отличия в факторах риска нарушения здоро
вья. Подростковый возраст есть важным для опреде
ления основных форм поведения. Для мальчиков бо
лее характерное внешнее управление поведением, а 
для девочек внутренний контроль. Ученики должны 
иметь доступ к информации, которая важная для их 
здоровья и его укрепления, иметь возможность полу
чить знания в этой сфере, а также получить поддерж
ку в стремлении к здоровому способу жизни. 
Ключевые слова: школьники, физическая актив
ность, физические упражнения, физическая подго
товленность.

Annotation. Gender features of physical activity of 
pupils. Svirschuk Natalia, Nortsova Natalia. Vinnitsa 
state pedagogical university named after Kotsyubinsky 
Mikhaylo.
Research purpose -  to learn the age-old and gender 
features of development of physical activity of pupils. 
Task research:
1. To learn the state of question about the level of 
development of physical activity of pupils of average 
school age on literary sources.
2. To learn the age-old and gender features of 
development of physical activity of pupils.
For realization of tasks the followings methods of 
research were used:
1. Theoretical analysis and generalization of literary 
sources.
2. Socially-pedagogical monitoring (after the 
questionnaire of project).
3. Methods of mathematical statistics.
For the sociological questioning used a questionnaire 
which included 24 questions.

In the article the features of physical activity of pupils of 
average school age and gender differences are exposed 
in the factors of risk of violation of health. Teens are 
important for determination of basic forms of conduct. 
For boys more characteristic external management a 
conduct, and for girls internal control. Pupils must have 
an access to information which is important for their health 
and his strengthening, to be in a position to get 
knowledge in this sphere, and also get encouragement in 
aspiring to the healthy method life.
Key words: pupils, physical activity, physical exercises, 
physical preparedness.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ ФІЗИЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

М. КИЄВА ПІД ВПЛИВОМ ТРЕТЬОГО 
УРОКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

В’ячеслав СЕМЕНЕНКО 
Національний університет фізичного виховання 

і спорту України

Мета роботи полягає в обґрунтуванні використання 
альтернативних футболу видів ріухової активності 
третього уроку фізичної культури на тиждень для ді
тей молодшого шкільного віку в залежності від їх фі
зичного здоров’я.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних 
спеціальної літератури; антропометричні, фізіоло
гічні, педагогічні методи дослідження, методика екс- 
прес-скринінгу рівня соматичного здоров’я Г.Л. 
Апанасенко і математичні методи статистичної об
робки отриманих даних. В статті розглядається особ
ливості впливу на рівень фізичного здоров’я молод
ших школярів використання в якості третього уроку 
фізичної культури альтернативних футболу іннова
ційних видів рухової активності в залежності від форм 
організації навчання в середніх школах м. Києва. 
Ключові слова: рівень фізичного здоров’я, молодші 
школярі, аквааеробіка, плавання, ритмічна гімнасти
ка та туризм.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ Г. КИЕВА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ТРЕТЬЕГО УРОКА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Вячеслав СЕМЕНЕНКО
Национальный университет физического 

воспитания и спорта Украины

Цель работы состоит в обосновании использования 
альтернативного футболу видов двигательной акти-
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вности третьего урока физической культуры в неде
лю для детей младшего школьного возраста в зави
симости от их физического здоровья.
Методы исследования: анализ и обобщение данных 
специальной литературы; антропометрические, фи
зиологические, педагогические методы исследова
ния, методика экспресс-скрининга уровня сомати
ческого здоровья Г.Л. Апанасенко и математичес
кие методы статистической обработки полученных 
данных. В статьи рассматривается особенности вли
яния на уровень физического здоровья младших 
школьников использование в качестве третьего уро
ка физической культуры, альтернативных футболу, 
инновационных видов двигательной активности в 
зависимости от форм организации обучения в сред
них школах г. Киева.
Ключевые слова: уровень физического здоровья, 
младшие школьники, аквааэробика, плавание, рит
мическая гимнастика и туризм.

ANALYTIC ALL SURVERY 
OF THE RESEARCHES RESULTS OF KYIV 
JUNIOR SCHOOLCHILDREN’S PHISICAL 

FHTHNEES UNDER THE EFFECT 
O FT H E 3-RD PHYSICAL CULTURE 

LESSON

V’yacheslav SEMENENKO
National University o f  Education and Sport 

o f Ukraine

The aim of our work is to substttantiate the use of 
alternative to kinda of motion activity as the 3-rd 
physical culture lesson a week, junior schoolchildren 
according to the level of their physical fitness. 
Research methods: analysis and generalizationof the 
data of special literature; anthropometrical methods; 
physiological methods; pedagogical methods of 
research, H.L. A panasenko’s methods express- 
screening of somatic health and mathematical methods 
of statistical processing of the received gotten data. 
Abstract. In the article we see the peculiarities of the 
effect on the level of junior schoolchildren by the use 
of alternative to football innovational type of motion 
activity as the 3-rd lesson of physical culture, according 
to the forms of organizing the education in primary 
schools of Kyiv.
Keywords: physical fitness level Junior schoolchildren, 
water aerobics, swimming, rhythmic gymnastics and 
tourism.
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ АТЛЕТИЧНОЇ 
ГІМНАСТИКИ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО 

СТАНУ Ю НАКІВ 15-17 РОКІВ

Сергій СЕМЕНОВИЧ 
Рівненський державний гуманітарний 

університет, м. Рівне

Мета дослідження полягає в розробці й науковому 
обґрунтуванні методики фізичного виховання юна
ків 15-17 років засобами атлетичної гімнастики. 
Завдання дослідження: 1) розробити та апробувати 
програму оздоровчо-розвиваючого змісту уроків фі
зичної культури з застосуванням засобів атлетичної 
гімнастики для юнаків 15-17 років; 2) експерименталь
но перевірити ефективність впливу засобів атлетич
ної гімнастики на рівень фізичного стану юнаків. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз літератур
них джерел; антропометричні; фізіологічні; педагогі
чний експеримент; методи математичної статистики. 
Анотація. В статті на основі проведених теоретичних 
досліджень висвітлені актуальні питання процесу фізи
чного виховання школярів засобами атлетичної гімна
стики. Подані результати експериментально підтвердже
ного позитивного впливу засобів атлетичної гімнасти
ки на рівень фізичного стану юнаків 15-17 років. 
Ключові слова: фізичний стан, фізичне виховання, 
атлетична гімнастика, юнаки 15-17 років.

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ АТЛЕТИЧЕСКОЙ 
ГИМНАСТИКИ НА УРОВЕНЬ 

ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Ю НОШ ЕЙ 
15-17 ЛЕТ

Сергей СЕМЕНОВИЧ 
Ровенский государственный гуманитарный 

университет, г. Ровно

Цель исследования состоит в разработке и научно
му обосновании методики физического воспитания 
юношей 15-17 лет средствами атлетической гимнас
тики.
Задачи исследования: 1) разработать и апробиро
вать программу оздоровительно-развивающего со
держания уроков физической культуры с примене
нием средств атлетической гимнастики для юношей 
15-17 лет; 2) экспериментально проверить эффекти
вность влияния средств атлетической гимнастики на 
уровень физического состояния юношей.
Методы исследования: теоретический анализ лите
ратурных источников; антропометрические; физи
ологичные; педагогический эксперимент; методы 
математической статистики.
Аннотация. В статье на основе проведенных теорети
ческих исследований освещены актуальные вопросы 
процесса физического воспитания школьников сред-


