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ВСТУП 

 

          На сучасному етапі суспільного розвитку з’явилася значна кількість 

досліджень, присвячених проблемі збереження здоров’я дітей у закладах освіти 

( О. Ващенко, В. Горащук, О. Дубогай, С. Кондратюк, С. Свириденко). Проте 

чисельні валеологічні праці майже не вплинули на негативну тенденцію загрози 

шкільних факторів здоров’ю учнів. Проведені дослідження підтвердили 

незадовільні показники стану здоров’я учнів початкових класів, зокрема: 

захворювання кістково-м’язової системи мають 71,8 % учнів; у 47,9 % дітей 

діагностовано ураження шлунково-кишкового тракту; у 15,5 % учнів виявлені 

зміни з боку серцево-судинної системи; значною була кількість випадків 

патології ЛОР-органів (30,3 %); 14,8 % школярів мають порушення обміну 

речовин у вигляді ожиріння, переважно І ступеня; у 14,1 % учнів, найчастіше в 

4-му класі, відзначалася патологія зору.  

        Це доводить, що шкільне середовище не сприяє покращенню здоров’я 

дітей, (Ланда Б., 2004; Дубогай О., 2011; Безверхня Г., 2010;) а є фактором 

ризику для здоров’я.  

        Аналіз рухової активності молодших школярів, режиму праці та 

відпочинку, психолого-педагогічні спостереження за молодшими школярами 

дають підставу стверджувати, що в значної частини учнів проявляються 

індиферентність, байдужість, відсутність зацікавленості виявляти рухову 

ініціативу. У дітей починає втрачатися інтерес до фізичної культури й 

поступово формується стійке ігнорування та небажання виявляти рухову 

активність (Н. М. Глушак,2014; А. С. Бахчанян, 2008; Н. А. Яблочкіна, 2012). 

Вони проявляють свою рухову активність тільки в грі (і то, не завжди), а до 

інших фізичних вправ належать пасивно. Їм, як відомо, не цікаво декілька разів 

виконувати одноманітні рухові дії (це стало загальним явищем), тим більше, 

якщо вони не пов’язані звичним для них середовищем і фактично носять 

абстрактний характер (Л. К. Грицюк, 2012;  В. І. Елашвілі, 2014).  
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         У навчальних закладах спостерігається недотримання фізіологічного 

нормування розумового та фізичного навантаження: українські школярі мають 

на 40 % більше загальноосвітнього навантаження, порівняно з ровесниками з 

інших країн. У дитячому середовищі зростає популярність малорухомого 

способу життя (комп’ютери, електронні ігри, перегляд телепередач тощо). Усе 

більше переважають пасивні форми дозвілля (Є. Худицький, 2011).  

       Основна причина високої захворюваності та недостатнього фізичного 

розвитку – пасивна рухова активність дітей (І. Вовченко, 2003 р., Г. М. 

Максименко, 2004 р., В. П. Семененко, 2005 р., І. О. Когут, 2007 р.).  

      Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес молодших школярів 

НВК № 2 селища Семенівка Полтавської області.  

      Предмет дослідження – обсяги рухової активності та захворюваність 

школярів молодших класів. 

      Мета дослідження – вивчити взаємозв’язок між рівнями рухової активності 

та кількістю пропусків занять з причини захворювання у школярів 8-9 років для 

корекції програми та обсягів рухової активності. 

     Завдання дослідження: 

1. Вивчити стан проблеми за даними наукових джерел. 

2. Проаналізувати робочу документацію вчителів-класоводів та шкільні 

медичні картки учнів щодо їх захворюваності протягом минулого та поточного 

навчального року. 

3. Дослідити показники рухової активності молодших школярів. 

4. Вивчити взаємозв’язок між показниками рухової активності та 

захворюваності. 

5. Визначити мінімальний рівень рухової активності у дітей, що мають 

найменшу кількість пропусків. 

6. Розробити рекомендації щодо обсягів і змісту рухової активності школярів. 

       Методи дослідження: аналіз літературних джерел; аналіз робочої 

документації вчителів-класоводів та медпрацівника; методика оцінки  

резистентності (індекс резистентності); крокометрія (за мобільним додатком 

телефона  методи математичної статистики. 
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РОЗДІЛ 1 СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ЯК 

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

 

         У системі цінностей, якими дорожить будь-яка цивілізована нація, 

особливе місце відводиться здоров’ю людей. Світова практика свідчить, що 

здоров’я нації визначається рівнем здоров'я дітей та підлітків. Рівень розвитку 

зростаючого покоління, його фізичний та розумовий потенціал, є передумовою 

виходу держави із соціально-економічної кризи [7; 11; 28].   

        Результати різноманітних досліджень свідчать про наявну тенденцію 

погіршення показників здоров’я дітей та підлітків в Україні [1; 4; 31; 33]. 

Спостерігається кількісне зростання функціональних розладів, гострої та 

хронічної соматичної захворюваності, синдрому дезадаптації, вроджених вад 

розвитку, морфофункціональних відхилень, зростає число дітей-інвалідів, 

викликає чималу стурбованість і той факт, що збільшується кількість дітей із 

розладами психіки та поведінки, відповідно зменшується група здорових дітей 

[4; 7; 15; 27; 41]. 

        На думку Європейського регіонального бюро ВООЗ, школи є впливовим 

середовищем, яке може формувати і підтримувати здоров’я [6; 18; 20; 22]. 

        Так, у вітчизняній та зарубіжній літературі зазначається, що незамінним та 

практично єдиним (після сім’ї) органом, який спроможний впливати на стан 

здоров’я дітей та підлітків, є навчальний заклад [12; 16; 21; 25; 29; 31].   

 

1.1 Структура та динаміка захворюваності школярів 

        За останні 10 років захворюваність школярів України зросла на 26,8%. 

Зокрема, захворюваність школярів Полтавського та Харківського регіону має 

наступну динаміку: першому класі 30% дітей мають хронічну патологію, у 

п’ятому – 50%, у дев’ятому – 64% [9; 26; 30; 32]. 

        У тому числі значно погіршився стан здоров’я дітей молодшого шкільного 

віку. Так: 70 % дітей, які готуються до школи, вже мають порушення стану 
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здоров’я, 30 % – хронічні захворювання; понад 50 % дітей цього віку мають 

розумову та фізичну працездатність, що не відповідає їх фізичному та 

психічному навантаженню в школі.  

        Особливо це стосується тих, хто навчається у гімназіях, ліцеях, коледжах  

їхній стан здоров’я в 1,5 рази гірший, ніж у дітей загальноосвітніх шкіл. В учнів 

гімназій у 2  рази частіше спостерігається підвищений артеріальний тиск, у 

більшої частини з них відмічена підвищена невротизація. При цьому протягом 

5 років навчання в школі у 1,5 рази зростає частота порушень зору, в 3-4 рази – 

патологій органів травлення, в 2-3 рази – порушень опорно-рухового апарату, в 

1,5 рази – нервово-психічних розладів [5; 24; 32; 33; 34]. 

        Ці факти доводять, що на стан здоров’я дітей впливає так званий 

«шкільний фактор», про що свідчить суттєве збільшення різних захворювань 

під час тривалого навчання у школі. 

 

1.2 Поняття та особливості дитячого імунітету 

        Імунітет (лат.immunitas – «захищений») – сукупність захисних механізмів, 

які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, 

вірусами, найпростішими, гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними 

хімічними речовинами, тощо [23; 35; 36; 37]. У вузькому значенні імунітет – 

несприйнятливість організму до інфекційних та неінфекційних агентів та 

речовин: бактерій, вірусів, найпростіших, гельмінтів, токсинів, отрут та інших 

факторів, які чужі для організму.  

      Загалом імунітет – здатність організму підтримувати нормальне 

функціювання під впливом зовнішніх факторів. Становлення імунної системи 

людини є довготривалим процесом. Від народження і до завершення 

формування власної імунної системи дитячий організм дуже сприйнятливий до 

вірусів та патогенних мікроорганізмів. Особливості імунної системи дитини у 

критичні періоди формування імунітету можна охарактеризувати наступним 

чином: І критичний період – період новонародженості. Характеризується 

слабкою стійкістю до умовно-патогенної мікрофлори; схильністю до 

виникнення гнійно-запальних процесів; високою чутливістю до вірусних 

інфекцій; ІІ критичний період – від 3 до 6 місяців життя. Імунна відповідь має 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8
http://immunoflazid.com.ua/vazhlyvo-dlya-mam/dity-shcho-chasto-hvoriyut/
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здебільшого первинний характер без збереження імунної пам’яті; ІІІ критичний 

період – 2-3 роки. Розширення контактів дитини обумовлює збільшення 

частоти інфекційних захворювань. Продовжується формування набутого 

імунітету; IV критичний період – 4-6 років. Завершується становлення набутого 

імунітету. Захворювання верхніх дихальних шляхів набувають хронічного або 

рецидивуючого характеру у зв’язку з недостатністю місцевого імунітету; V 

критичний період – 12-13 років. Розпочинають функціонувати статеві залози, у 

зв’язку з чим відзначаються статеві відмінності в імунному статусі. 

Така вікова градація (ІІІ період)  пояснює чисельність захворювань   верхніх 

дихальних шляхів у учнів початкових класів.  
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Методи дослідження 

      У роботі були використані наступні методи наукового дослідження:  

– теоретичний аналіз спеціальної літератури з проблеми дослідження;  

– педагогічне спостереження;  

– експеримент;   

– крокометрія; 

– методи математичної статистики для обробки отриманих результатів. 

         Теоретичний аналіз спеціальної літератури як метод наукового 

дослідження являє собою читання літературних джерел з проблеми 

дослідження, аналіз та узагальнення прочитаного. У даній роботі нами було 

вивчено більше 50 літературних джерел. Перш за все, це були підручники, 

посібники, періодичні видання з фізичної культури і спорту,   література з 

рухової активності людини, з проблем оптимізації режиму дня школяра, 

спеціальна література з теорії і методики рухливих ігор [31; 22]. 

     Аналіз робочої документації являв собою вивчення робочих журналів на 

предмет дослідження пропусків занять та причин, що призвели до них. 

Вивчалась кількість хвороб, кількість пропущених за хворобою днів та 

діагнози. 

     Педагогічні спостереження являють собою дослідження поведінки суб'єкта 

дослідження для встановлення певних фактів. Під час роботи ми спостерігали 

за змістом фізичного виховання, за режимом дня школяра.  

      У процесі спостереження ми реєстрували, які форми фізичного виховання 

реалізуються протягом уроків і після них у дітей молодших класів, їх зміст, 

тривалість. Наше спостереження носило характер відкритого. 

     Крокометрія – метод наукового дослідження, який передбачає вимірювання 

кількості кроків, зроблених людиною протягом дня. Дослідження проводилось 
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допомогою мобільного додатка Health Life. Досліджувалась денна крокометрія 

протягом занять у групі продовженого дня (ГПД). 

     Оксиметрія – метод дослідження вмісту кисню у крові за допомогою 

спеціального прилада – пульсоксиметра (рис.3).  Його використовують для 

моніторингу показників здоров’я при деяких станах, що впливають на рівень 

кисню в крові: астма, пневмонія, хронічні обструктивні захворювання легень 

вроджена вада серця. Установлено також, що зниження кількості кисню може 

свідчити про початок (латентний період) захворювань верхніх дихальних 

шляхів [47].   

 

Рисунок 2.1 – Пульсоксиметр  

        Педагогічний експеримент полягав у тому, що впродовж  місяця ми 

впроваджували в практику фізичного виховання третьокласників розроблені 

моделі оптимізації рухового режиму за допомогою дихальної гімнастики, 

рухливих ігор та популярних програм рухової активності, відповідних 

обраному контингенту. 

        У даній роботі були використані наступні методи математичної 

статистики: обчислення середнього арифметичного і середніх квадратичних 

відхилень показників рухової активності у випробовуваних учнів.  

        

        2.2 Організація дослідження 

        

        У дослідженні виділено чотири взаємопов'язаних етапи. 
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       Перший етап вересень 2019 року. Цей етап присвячений аналізу і 

узагальненню спеціальних літературних джерел з проблеми дослідження, 

формулюванню гіпотези і проблеми дослідження, виділенню об'єкта і предмета 

дослідження, постановці завдань дослідження. 

         Другий етап із середини вересня до середини лютого 2019 року був 

присвячений вимірюванню рухової активності школярів за допомогою 

крокометрії, вивченню особливостей захворюваності молодших школярів за 

даними класних журналів та даних медпрацівників шкіл. 

        Третій етап. Отримані результати були оброблені за допомогою методів 

математичної статистики. У той же час було проведено порівняння отриманих 

результатів з належними параметрами рухової активності та її структури в 

цьому віці, рекомендованих методичною літературою, проведено кореляційний 

аналіз показників рухової активності та пропусків занять з причини 

захворювання, вивчено зміст та обсяги рухової активності у ГПД.   

        Четвертий етап дослідження тривав до кінця березня 2020 року. Протягом 

цього етапу ми розробляли тижневу модель рухової активності для занять у 

ГПД, впроваджували її у навчальний процес та повторно досліджували обсяги 

РА у ГПД. 

         Під час останнього, четвертого етапу, нами було проведено обробку 

результатів досліджень, проведено комп'ютерний набір роботи, сформульовано 

висновки, розроблено практичні рекомендації.  

      Усього в дослідженні взяло участь 16 учнів 3-А класу НВК № 2 смт 

Семенівка Полтавської області та їх класовод Сербін Світлана Миколаївна, 

яким ми висловлюємо щиру подяку. 
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РОЗДІЛ 3  СТАН РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

  

   3.1 Гіпокінезія як чинник дитячих хвороб 

       

      Гіпокінезія – це знижена рухова активність. Вона може бути пов'язана з 

фізіологічної незрілістю організму, з особливими умовами роботи в 

обмеженому просторі, з деякими захворюваннями та ін. причинами [3; 22; 27].  

     Гіподинамія – це зниження м’язових зусиль. Виникає величезний дефіцит 

біологічної потреби в рухах, що різко знижує функціональний стан, 

працездатність та резистентність організму.   

        Низький рівень рухової активності негативно впливає особливо на 

організм дітей.   Дослідження гігієністів і педагогів показують, що до 82-85% 

денного часу більшість учнів знаходиться у статичному положенні (сидячи). 

Навіть у молодших школярів довільна рухова активність (ходьба, біг, рухливі 

ігри) займає тільки 16-19% часу, з цього на організовані форми фізичного 

виховання (уроки фізкультури) припадає лише 1-3%. 

        Загальна рухова активність дітей зі вступом до школи знижується майже 

на 50%, починаючи від молодших класів до старших. Рухова активність 

школярів особливо низькою є взимку, навесні та восени вона підвищується.  

        За даними А.Г.Сухарева, в період навчання у школі дефіцит рухової 

активності призводить до: погіршення адаптації серцево-судинної системи 

учнів до стандартних фізичних навантажень, зменшення життєвої ємності 

легенів, станової сили, підвищення холестерину у крові та ін.[29; 38; 39; 40; 42; 

43].  

    Дефіцит руху безпосередньо впливає і на будову органів. У м’язах при 

недостатній руховій активності погіршується кровообіг і їхня іннервація, 

внаслідок чого м’язи атрофуються. Подібні зміни відбуваються і в деяких 

внутрішніх органах. При дефіциті рухової активності знижується опірність 

організму до застуди та дії хвороботвірних мікроорганізмів, падає 
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резистентність організму до перегрівання, охолодження, нестачі кисню, 

розвивається схильність до ожиріння, знижується імунітет.  

       Захворювання школярів в умовах гіпокінезії у два рази вище, це пов’язане 

зі зниженням загальної неспецифічної резинстенції. Гіподинамія створює 

несприятливі умови також і для інтелектуального розвитку дитини та знижує її 

розумову працездатність.  

          Дослідження свідчать про те, що прогрес функції мозку дитини більшою 

мірою визначається прогресом у розвитку рухового аналізатора. Для 

удосконалення функції вищої нервової діяльності необхідна не тільки 

різноманітність впливу зовнішнього середовища, а й постійний приплив 

тонізуючої його пропріорецептивної імпульсації в результаті рухової 

діяльності.  

        Зменшення рухової активності знижує енерготрати, призводить до 

недостатньої стимуляції росту та розвитку в період найбільшої пластичності і 

впливу зовнішнього середовища, сприяє їх обмеженню. Наслідком цього є 

низький рівень фізичного розвитку та функціональних можливостей, які важко 

усунути у наступному зрілому віці навіть при застосуванні систематичних 

тренувань. Таким чином, можна вважати, що дитячий та підлітковий вік 

характеризуються інтенсивністю процесів росту і розвитку, а також високою 

чутливістю до негативних впливів оточуючого середовища, в тому числі 

гіпокінезії. М.М.Амосов, І.В.Муравов, А.Г.Сухарев вважають, що нормою 

обсягу рухової активності школярів є їхня фізична діяльність з достатнім 

фізичним навантаженням у межах 12-14 годин на тиждень. 

      

        3.2 Результати дослідження рухової активності третьокласників   

 

        У своєму дослідженні ми вивчили розклад навчального дня 

третьокласників та обсяги рухової активності, що припадають на цей час     

(табл. 3.1). Вибір часу  пояснюється тим, що  учитель ніяким чином не може 

впливати на рухову активність школяра вдома. Отож, ми вивчили обсяги 
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рухової активності у школі, де її рівень може залежати від організаційних 

заходів, спланованих учителем.   

        Виявилося, що час перебування третьокласника у школі можна розділи на 

дві майже однакові за часом частини: основний навчальний час та група 

продовженого дня (по 4 години на кожну складову). У той же час, згідно з 

показниками крокоміра, на групу продовженого дня припадає 65%-70%  

рухової активності.  

Таблиця 3.1– Розклад шкільного навчального дня третьокласника 

Час, годин, хвилин  Зміст роботи % рухової активності 

Основне навчання 

9.00 – 13.15 

Уроки з перервами по 15 хв 30 – 35 

Група продовженого 

дня 

  

 

 

 

 

 

      65 – 70 

13.15 – 14.00 Прогулянка (за погодою) або 

рухливі ігри у класі 

14.00 – 14.30 Обід 

14.30 – 14.45 Перерва 

14.30 – 16.00 Самопідготовка 

16.00 – 17.00 Гуртки (малювання, ручної 

праці, англійської мови) або 

заняття за інтересами або 

перегляд мультфільмів 

  

        Таким чином, обсяги організованої рухової активності у кращому випадку 

становлять 45 хв. Вони можуть зменшуватись у залежності від погодних умов. 

За поганих погодних умов (дощ, сильний вітер, мороз чи сніг) або поганого 

самопочуття вчителя прогулянку на свіжому повітрі може бути замінено на 

рухливі ігри у рекреації (коридорі) або комп’ютерні ігри. Підставою для 

відміни прогулянки може бути також письмове прохання батьків (як правило, 

часто хворіючих дітей) або заняття з репетитором (також, за письмовим 

проханням батьків та згодою адміністрації). Дорогу від дому до школи 12 із 16 

учнів долають шкільним автобусом. Таким чином, обсяги рухової активності 

знижуються і в позашкільний час і не відповідають гігієнічним вимогам         

(12-15 тис. кроків на день), що може призвести до зниження захисних 
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можливостей організму (О. Бар-Ор, Т. Роуланд, О. Дубогай та ін.) [7; 10; 10]. 

Особливо це відчутно пізньою осінню та у зимовий період. Цю тезу 

підтвердили наші наступні дослідження. 

       

     3.3 Результати  дослідження захворюваності молодших школярів до 

експерименту 

      

      На підставі даних класного журналу нами було вивчено пропуски занять з 

причини хвороби у 3 «А» класі НВК № 2 смт Семенівка Полтавської області. У 

класі 16 учнів, серед яких 10 дівчат та 6 хлопців.  

     Таблиця 3.2 – Узагальнені дані щодо пропусків занять через хворобу 

 у 3 класі (n=16) 

 Кількість вересень жовтень листопад грудень січень лютий 

сума 

за 6 

місяців 

випадків 6 15 6 5 16 18 66 

днів 14 28 13 20 47 66 188 

      За час дослідження пропуски занять з причини захворювання мали усі 16 

учнів. Лише один випадок хвороби мали 2 учнів. 5 учнів хворіли декілька разів 

на місяць.  

     Повторні (протягом місяця) захворювання  припадають на  жовтень, січень 

або лютий. Тож, у цих місяцях зафіксовано найбільшу кількість пропущених за 

хворобою днів. Динаміку випадків захворюваності по місяцях дослідження 

представлено на рисунку 3.1.  
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       Рисунок 3.1 – Динаміка пропусків занять протягом дослідження 

      У 61-му випадку із 66-ти лікарем було поставлено діагноз, пов’язаний із 

захворюванням дихальних шляхів: гостра респіраторна вірусна інфекція (27 

випадків);  гостре респіраторне захворювання (12); бронхіт (14);  грип (8). 

 

      Рисунок 3.2 – Аналіз хвороб, перенесених учнями 3 класу  протягом 

дослідження 

       ГРВІ  (так звана застуда) – найпоширеніше в світі інфекційне 

захворювання. Щорічно на ГРВІ хворіє 5-15 % всього населення планети. 

Пандемічні штами грипу збільшують захворюваність у 4-6 разів. Щороку ГРВІ 

переносять від 9 до 16 мільйонів українців. Але найчастіше жертвами цих 

вірусів стають діти. У списку дитячих інфекційних захворювань ГРВІ стоять на 

першому місці за частотою захворюваності і складають 80-90% всіх інфекцій 
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дихальних шляхів, що й підтверджується нашими дослідженнями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ  ПРОГРАМИ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ЗАХОДІВ   НА  РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

      

       Проблема частої захворюваності дітей на гострі респіраторні інфекції не 

втрачає актуальності. Встановлено, що у дітей, які часто хворіють: має місце 

порушення процесів росту, розвитку, дозрівання функціональних систем; 

відбувається формування хронічної патології ЛОР органів, легенів, нирок, 

травного тракту, нервової системи; розвиваються алергічні, аутоімунні, 

імунопроліферативні захворювання; часто формується резистентність до 

препаратів, які входять до традиційних схем лікування.  

       Окрім медичних аспектів, проблема ДЧХ має серйозні соціально-

економічні наслідки. Переконливо доведено, що у таких пацієнтів часто 

виникає соціальна дезадаптація, знижується шкільна успішність, порушується 

якість життя, як самої дитини, так і членів її родини [2; 12; 14].  

        У даний час ДЧХ відносять до особливої групи диспансерного 

спостереження, до якої входять в середньому 15-18% дітей нашої країни, як 

було вказано вище [15; 19]. У деяких регіонах України частка ДЧХ досягає     

25-65%. Близько 20% осіб з диспансерної групи ДЧХ хворіють на гострі 

респіраторні захворювання (ГРЗ) майже щомісяця [11; 13; 16; 17]. При цьому 
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значна частка ДЧХ реєструється серед дітей молодшого віку [8].  

      

      4.1 Дослідження та аналіз  резистентності до експерименту  

      

       Резистентність (від лат. Resistentia – «опір», «не чуттєвість», «протидія») – 

стійкість, опірність і несприйнятливість організму до будь-яких факторів 

зовнішнього впливу – інфекцій, отрут, забруднення, паразитів тощо.  

       Методи оцінки дитячої резистентності. Ступінь резистентності у дітей 

визначають за кратністю гострих захворювань (ГРЗ, ГРВІ), перенесених 

дитиною протягом року. Якщо спостереження за дитиною триває менше року, 

то розраховують індекс резистентності (ІР). Це відношення числа перенесених 

дитиною гострих захворювань до числа місяців спостереження. Відповідно до 

цього часто хворіючою можна вважати дитину, якщо її індекс становить 0,33 і 

більше. Саме цю методику нами було обрано для розрахунку індексу 

резистентності або інфекційності. Далі за значенням індексу ми поділили учнів 

на 3 групи. Для оцінки резистентності ми використали показники, представлені 

у таблиці 4.1.  

     Таблиця 4.1 – Аналіз резистентності у учнів 3-го класу до експерименту    

Номер учня за 

списком  

Кількість 

випадків 

захворювань 

Значення 

індексу 

резистентності Висновок за  індексом 

1 1 0,2 Рідко хворіючий 

2 2 0,4 Посередньо хворіючий 

3 8 1,6 Часто хворіючий 

4 7 1,4 Часто хворіючий 

5 2 0,4 Посередньо хворіючий 

6 3 0,6 Посередньо хворіючий 

7 3 0,6 Посередньо хворіючий 

8 1 0,2 Рідко хворіючий 

9 1 0,2 Рідко хворіючий 

10 5 1 Посередньо хворіючий 

11 8 1,6 Часто хворіючий 

12 6 1,2 Часто хворіючий 

13 7 1,4 Часто хворіючий 

14 1 0,2 Рідко хворіючий 

15 3 0,6 Посередньо хворіючий 

16 9 1,8 Часто хворіючий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%97
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     Таблиця 4.2 – Аналіз індексів резистентності учнів 3 класу до експерименту 

Група Чоловік % 

Рідко хворіючі 4 25 

Середньо хворіючі 6 37,5 

Часто хворіючі 6 37,5 

      

        До групи рідко хворіючих увійшли учні, чий індекс становив 0,2-0,3. До 

групи часто хворіючи увійшли учні, чий індекс становив від 1,1 до 3,5; решта – 

увійшли до проміжної групи. Ми порівняли отримані нами дані із даними 

інших авторів. Так,  на думку З. С. Макарової (2004), часто хворіючі діти 

становлять від 75 до 15% в дитячій популяції  залежно від віку.  

       Найбільша кількість часто хворіючих дітей виявляється в ранньому, 

дошкільному та молодшому шкільному віці.  В. К. Таточенко (2009) вважає, що 

частка часто хворіючих дітей становить від 15 до 35 – 50% чисельного складу.  

       Спеціалісти стверджують, що «дитина, яка часто хворіє» – це не 

нозологічна форма і не діагноз, а особлива група диспансерного спостереження, 

яка включає дітей з частими респіраторними інфекціями, проявами алергічного 

характеру, що виникають через транзиторні імунодефіцитні порушення, а 

підвищена сприйнятливість до респіраторних інфекцій у них не пов'язана з 

природженими хворобами імунної системи.  

        У зарубіжній літературі використовується термін «пацієнти з 

рекурентними ГРЗ». При цьому, наприклад, у Великобританії та США до цієї 

групи відносять дітей, які хворіють на ГРЗ понад 8 разів протягом року, а у 

Франції – понад 10 разів [15; 27; 44; 45]. При повторних ГРЗ поряд з 

інфікуванням новими мікроорганізмами відбувається активація латентних, пер 

систуючих інфекцій вірусного, грибкового та бактерійно го генезу, що 

ускладнює перебіг основного захворювання, сприяє хронізації патологічного 

процесу, посилює пору шення в імунній системі.   

       У нашому випадку часто хворіючі діти  становлять 37,5 %. Тобто, 

результати наших досліджень є прогнозованими і такими, що відповідають 
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середньостатистичним показникам у державі. 

  

Рисунок 4.1 – Структура 3-го класу за індексом резистентності 

4.2  Експериментальна програма, спрямована на підвищення резистентності 

       

        Зміни функціонального стану центральної нервової системи в умовах 

гіпокінезії – одна з основних причин зниження адаптаційних можливостей 

організму. При обмеженій руховій активності, зменшується резистентність 

(знижуються захисні механізми організму до негативного впливу оточуючого 

середовища), у дітей підвищується чутливість до хвороботворних чинників.  У 

шкільному віці це найбільш переконливо (за частотою простудних 

захворювань) відслідковується у молодших школярів.     Логічно, що найперше, 

що зазвичай роблять для підвищення адаптаційних можливостей та 

резистентності – це нівелюють умови гіподинамії.  

       Єдиною ланкою у розпорядку дня школяра, яку ми можемо змінити за час 

експерименту, є зміст роботи у ГПД.  Нами також було внесено зміни у режим 

роботи ГПД. За спільною згодою батьків та адміністрації у відповідь на наше 

прохання усі учні принесли у школу спортивну форму і одягали її у ГПД. Ще, 

враховуючи те, що українські школярі є на 40% більш перевантажені 

навчальними завданнями, ніж їх закордонні ровесники, ми звернулися до 

класовода із проханням зменшити обсяги домашніх завдань, але отримали 

відмову через побоювання зниження успішності. Наші наступні заходи були 

схвалені та впроваджені.   

25 

37,5 

37,5 

рідко хворіючі середньо хворіючі часто хворіючі 
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1. Прогулянки на свіжому повітрі (30-40 хв), за рекомендацією шкільної 

медсестри та згодою батьків зробили обов’язковими для усіх дітей, окрім тих, 

які щойно перехворіли  (до 5 днів після хвороби – за наполяганням батьків). 

2. Між виконанням домашніх завдань, у процесі самопідготовки, ми ввели 

гімнастику для очей – 2-3 хвилини. 

 3. Як мінімум, 1 раз на день учні виконували  3-4 вправи із практики йоги для 

хребта, які можна виконувати в приміщенні класу (5-6 хвилин). Вправи для 

хребта сприяють масажу внутрішніх органів, у тому числі – дихальних шляхів). 

4. Виходячи з того, що попередні дослідження вказали на домінуючу кількість 

захворювань дихальних шляхів у загальній структурі захворюваності, ми ввели 

обов’язкову парадоксальну дихальну гімнастику за К. Бутейко. До комплексу 

увійшло 4 вправи. Кожна вправа виконується у 4 підходи по 8 повторів.  

Гімнастика виконувалась у класі після провітрювання і тривала 5- хв.   

 4. Із розваг за інтересами виключили перегляд  телевізора і замінили його на 

годину рухливих ігор та веселих естафет, Які мали середній рівень 

інтенсивності та чергувались із вправами та іграми на увагу, щоб уникнути 

інтенсивного потовиділення. 

5. Обов’язковим щоденним заходом  було вимірювання рівня кисню у крові.  

6. Учні обох класів у велику обідню перерву за згодою батьків вживали фіто чаї 

для поліпшення роботи респіраторної системи та дотримувались спеціального 

режиму провітрювання.  

     Після впровадження експериментальних заходів режим роботи учня мав 

наступну структуру та зміст. 

     Таблиця 4.3 – Експериментальний режим навчального дня третьокласника    

Час, годин, хвилин  Зміст роботи Організаційно-методичні 

вказівки 

Основне навчання 

9.00 – 13.15 

Уроки з перервами по 15 хв Без змін 

Група продовженого 

дня 

  

13.15 – 14.00 Прогулянка за будь-якої  
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погоди 

14.00 – 14.30 Обід, гігієнічні заходи Вживання фіточаю 

14.30 – 14.45 Перерва, переодягання  

14.45 – 15.15 Самопідготовка  

15.15 – 15.25 Гімнастика для очей, 

вправи йогів для хребта, 

вправи на фітболах   

«Кішка», «Плуг», 

«Собака», «Зустріч 

сонця».  

15.25 – 15.55 Самопідготовка  

15.55 – 16.00 Дихальна гімнастика  4 вправи/4серії/8 повторів 

16.00 – 16.30 Самопідготовка  

16.30 – 16.55 Рухливі ігри та естафети ЧСС 140 – 160 уд/хв. 

16.55 – 17.00 Переодягання, гігієнічні 

заходи. 

 

     

      Додатковою рекомендованою  вимогою було розташування  учнів у процесі 

усіх фізкультурно-оздоровчих заходів (гімнастики для очей, гімнастики для 

хребта, індивідуальних ЗРВ  та вправ на фітболах – не ближче 2 м один від 

одного).  

      

       4.3 Вплив експериментальних заходів на рівень резистентності 

     Усі експериментальні заходи впроваджувались нами з 1.10 19 по 1.03.2020 

року, тобто протягом 6 місяців. За цей час ми фіксували кількість пропусків з 

причини захворювання та фіксувалась крокометрія у ГПД.    

        Таблиця 4.4 – Аналіз захворюваності та оцінка резистентності 

 третьокласників (n=16)  

№  учня 

за 

списком 

 

Захворюваність,  

к-сть випадків 

Індекс 

резистентності 

 

Висновок за 

індексом 

 

 до після до після до після 

1  1 0 0,2 0 р р 

2  2 2 0,4 0,4 с с 

3  8 6 1,6 1,2 ч ч 

4  7 6 1,4 1,2 ч ч 
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5  2 2 0,4 0,4 с с 

6  3 1 0,6 0,2 с р 

7  3 2 0,6 0,4 с с 

8  1 0 0,2 0 р р 

9  1 1 0,2 0,2 р р 

10  5 3 1 0,6 с с 

11  8 5 1,6 1 ч с 

12  6 5 1,2 1 ч с 

13  7 5 1,4 1 ч с 

14  1 1 0,2 0,2 р р 

15  3 1 0,6 0,2 с р 

16  9 6 1,8 1,2 ч ч 

 

     Після підвищення обсягів  рухової активності у ГПД із 45 хвилин до 85 

(усього на 40 хвилин на день) кількість випадків захворювань знизилась із 67 до 

46. Троє  дітей перейшли із групи часто хворіючих у групу посередньо 

хворіючих дітей. За структурою захворюваності клас став виглядати наступним 

чином (рис.4.1).  

 

 Рисунок 4.2 – Структура 3-го класу за показниками захворюваності після 

експерименту 

        Основну кількість класу (44 %) складали діти, що відносяться до групи 

посередньо хворіючих. Група часто хворіючих дітей склала  19 % від загальної 

кількості дітей, а група рідко хворіючих – 37 %.  

        Порівняльний висновків, зроблених за індексом резистентності, 

представлено у таблиці 4.5. Найбільше дітей перейшло із групи часто 

хворіючих у групу посередньо хворіючих – 3 чоловіки. Найбільша динаміка 

37,5 

43,75 

18,75 

рідко хворіючі середнє  часто хворіючі  



23 
 

зафіксована у групі часто хворіючих дітей – їх кількість після 

експериментальних заходів зменшилась майже на 50% відсотків. Тобто, кожен 

другий учень цієї групи за частотою випадків захворювань перейшов до 

категорії посереднє хворіючих.   

     Таблиця 4.5 – Групи дітей за індексом резистентності (n=16) 

 Висновок за ІР 

До 

експерименту 

Після 

експерименту Різниця, чол 

рідко хворіючі 4 6 2 

середнє  6 7 1 

часто хворіючі  6 3 3 

 

       Динаміку складу груп до та після експерименту у %-му еквіваленті 

показано на рис. 4.2. Зміни відбулися у всіх групах. За час експерименту жоден 

учень не погіршив показника опірності організму захворюванням 

(резистентності). Навпаки, у 6 випадках рівень резистентності піднявся. 

Середнє значення індексу при цьому зменшилося із 0,84 до 0,58.  

 

 

Рисунок 4.3 – Динаміка  розподілу учнів за показником резистентності 

 

4.4 Вплив експериментальної програми на показники крокометрії у ГПД 

      

       Аналіз досліджень інших авторів, зокрема, Є. Вільчковського, І. Курка 

свідчать про те, що діти молодшого шкільного віку здійснюють протягом дня 

0 10 20 30 40 50

рідко хворіючі 

середнє  

часто хворіючі  

25 

37,5 

37,5 

37,5 

43,75 

18,75 

після екс до екс 
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таку кількість кроків: влітку – 18-20 тис., восени – 15-16 тис., взимку – 16,5-18 

тис., весною – 16-17,5 тис. 

      Причому кількість локомоцій у дітей знижується весною та восени (у період 

дощів) на 1,5-3 тис. порівняно з зимовими та літніми періодами року [3]. 

Результати комплексного обстеження дітей старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку, проведеного М. Руновою, дозволяють зробити 

висновок, що достатній рівень рухової активності наявний лише в 50-60% 

дітей, 40% – гіперактивні та малорухливі школярі [9; 46; 48]. Оскільки ми не 

мали значень крокометрії за попередній рік, то ми порівняли її значення у двох 

паралельних класах «А» та «Б». Експериментальну програму впроваджено у 

класі «А», тож клас «Б» виступив у якості контрольної групи. У цьому класі 

(«Б» ) залишився звичний режим роботи і інші заходи – режим провітрювання, 

вживання фіто чаїв тощо. Таким чином, відмінності у організації навчання 

відслідковувались лише за руховим режимом, як того вимагала програма і мета 

досліджень.  

Середні значення крокометрії за вересень у цих класах мали лише незначні 

відмінності – близько сотні кроків, тож ми вважали такий підхід за коректний. 

     Середні значення крокометрії у ГПД представлено у таблиці 4.6. 

     Таблиця 4.6 – Помісячні показники крокометрії  

  

Крокометрія, кроків 

 

 

По місяцях 3"А" (екс.) 3 "Б" (контр.) Різниця 

Вересень 4898,6 4917,6 19 

Жовтень 5763,8 4487,8 1276 

Листопад 6006,55 4740,55 1266 

Грудень 5772,55 4582,55 1190 

Січень 5086,4 3966,4 1120 

Лютий 5464,5 4260,5 1204 

Середнє 5498,7 4492,567 1012,5 

Похибка 432,3 340,8739 13,4 

 

      4.5 Кореляційний аналіз  захворюваності та рухової активності у молодших 

школярів 

       Згідно з «енергетичним правилом скелетних м’язів» І. А. Аршавського,  
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енергетичний потенціал організму і функціональний стан всіх органів і систем 

залежить від характеру діяльності скелетних м'язів. Чим інтенсивніше рухова 

діяльність у межах оптимальної зони, тим повніше реалізується генетична 

програма, і збільшуються енергетичний потенціал, функціональні ресурси 

організму і тривалість життя. 

      З початком навчання у школі значно знижується обсяг рухової активності 

(на 50% порівняно із дошкільнятами), а інтелектуальні та емоційні 

навантаження супроводжуються тривалим статичним напруженням організму 

дитини. Все це призводить до зниження і нестійкості рівня працездатності, 

високого рівня напруження серцево-судинної системи, а також зниження 

показників взаємодії різних систем організму (Р. Масауд, 1998; М.М. Безруких, 

2002 та ін.). 

       Одним із валеологічних чинників, який сприяє формуванню основ здоров’я 

підростаючого покоління, є оптимальна рухова активність. Рухову активність, 

за твердженням багатьох учених, можна вважати основним стимулятором усіх 

фізіологічних функцій організму. Проте спостереження свідчать про зниження 

рівня рухової активності в дітей молодшої школи та особливо – у тих, хто 

відвідує ГПД.  

        Ми провели аналіз середньостатистичної рухової активності, взявши за 

основу крокометрію у ГПД, і її зв’язку із індексом захворюваності у 

третьокласників і представили дані у таблиці 4.7. 

     Таблиця 4.7 – Взаємозвязок показників рухової активності та резистентності 

у третьокласників (n=16) 

Місяць року  

Кількість 

кроків 

Кількість 

випадків 

захворювань 

Коеф-т 

кореляції, 

r 

Вірогідність 

похибки, р 

вересень 4917,6 6 
 

 

-0,80 

 

 

 

 

жовтень 4487,8 15  

листопад 4740,55 6 <0,03 

грудень 4582,55 5 
 

січень 3966,4 16 
 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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лютий 4260,5 18 
 

       

       Високе значення коефіцієнта кореляції (0,8)  і низька  вірогідність похибки 

(<0,03) вказують на високий статистично значимий вплив одного фатора на 

інший. При чому зв’язок має обернений характер: чим більше значеня одного 

фактора, тим менше значення іншого і напаки.  

      У нашому випадку – чим більші обсяги крокометрії, тим менше випадків 

захворюваності і кількість пропущених занять, що безпосередньо впливає на 

якість навчального процесу і успішність.  

      Окрім того, ми вивчили динаміку показника кількості кисню у крові за час 

експерименту (таблиця 4.8). 

       Показники кисню знімались за допомогою оксиметра. Ці дані у нашій 

ситуації вагомі, оскільки зниження  показника кисню може свідчити про 

можливість розвитку і маніфестації хороби.  У наших дослідженнях середні 

показники у обох групах вище межі норми і патології, яка становить 92%.  У 

хворіючих цей показник не знімався. Ти не менше, показники кисню в крові у 

експериментальної групи на 5,2 % вищі, тож, очевидно, що ризик розвитку 

захворювання дихальних шляхів у цій групі менший. І це також свідчить на 

користь експериментальної програми профілактичних заходів.  

     Таблиця 4.8 –  Показники оксиметрії у контрольній та експериментальній 

групах протягом експерименту 

 

Кількість кисню в крові, % від норми 

По місяцях «А» (екс) «Б» контр 

вересень 94 95 

жовтень 98 94 

листопад 98 92 

грудень 98 93 

січень 97 92 

лютий 98 92 

середнє 97,8 92,6 

похибка 0,45 0,89 
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     Таким чином, загальний висновок, який можна зробити до розділу полягає у 

наступному. Експериментальна програма заходів, спрямованих на зниження 

захворюваності, яка у основній своїй частині містить реорганізацію рухової 

активності школяра, має позитивний ефект і сягає мети дослідження. Її 

(програму) було апробовано у групі продовженого дня, де без шкоди для 

навчального процесу було впроваджено організаційні зміни у режимі дня 

школяра початкової школи. 
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                                                      ВИСНОВКИ  

     Теоретична та практична діяльність за темою нашої роботи  дозволяють 

констатувати наступні висновки.   

1. За останні 10-15 років захворюваність школярів України зростає і не 

відслідковується тенденції до її зниження. Кількість часто хворіючих 

дітей в Україні становить до 30%. Подекуди ця цифра сягає і 65 %.   

2. Затрати часу на підготовку домашнього завдання перевищують санітарні 

норми у молодшій школі на 58,9%, тривалість відпочинку дитини у 

молодшій школі нижча від гігієнічних рекомендацій на 67,7. Рівень 

рухової активності нижче вікових норм більше, ніж на третину. 

Перебування на свіжому повітрі складає лише 20-22 % від санітарно-

гігієнічних норм. Наслідком такої ситуації є  66 випадків захворювань за 

період вересень – лютий попереднього навчального року (2 клас).   При 

цьому основна кількість (61 випадок) – це хвороби, пов’язані із 

простудою:    ГРВІ – 27 випадків; бронхіти – 14 випадків, грип – 8 

випадків. За індексом резистентності (захворюваності) до групи часто 

хворіючих віднесено 6 дітей (37,5%), до посередньо хворіючих – також 6 

дітей (37,5%), до рідко хворіючи або нехворіючих дітей віднесено 4-х 

третьокласників (25%). 

3.  До експерименту основну частину дозвілля складали малорухливі, 

комп’ютерні ігри та перегляд телепередач (мультфільми). Дослідивши 

показники крокометрії, ми вияснили, що у ГПД учні роблять у 

середньому 5500 тисяч кроків. За умови, що на ГПД припадає близько   

60-65 % денної рухової активності, ця цифра мала б бути значно 

більшою. Найменша рухова активність у ГПД спостерігається у січні та 

лютому (до 4400 кроків). Одночасно ми встановили, що кореляційна 

залежність між показниками крокометрії і захворюваністю має обернений 

зв’язок (r=0,8)   

4. Розроблена експериментальна програма включала загальноприйняті 

санітарно-гігієнічні вимоги та експериментальні фізкультурно-оздоровчі 
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заходи. Згідно зпрограмою рухову активність у межах оздоровчого 

режиму ЧСС (не більше 150 уд/хв у окремих вправах) було збільшено на 

40 хвилин за рахунок зміни змісту відпочинку.  

5. За час впровадження експериментальної програми показники крокометрії 

у TU збільшилися в середньому на 1130 кроків (10%), а рівень 

резистентності обернено більшився із показника 0,84 до показника 0,58. 

Це сприяло переходу 3-х дітей із групи часто хворіючих дітей до групи 

посередньо хворіючих.  За час експерименту жоден учень не погіршив 

показника опірності організму захворюванням. Кількість  випадків 

захворювань знизилась із 67 до 46.  

     Загальний висновок до роботи: оскільки опірність організму хворобам (або 

резистентність) має тісний кореляційний зв'язок із руховою активністю і 

м’язовим тонусом школяра, то збільшуючи обсяги рухової активності до 

оптимального рівня, можна збільшувати й резистентність організму.     
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Додаток А 

 

Витяг №1  із робочого журналу вчителя-класовода 3-го класу 
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Додаток Б 

 

Витяг №1  із робочого журналу вчителя-класовода 3-го класу 
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Додаток В 

 

Витяг №1  із робочого журналу вчителя-класовода 3-го класу 
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Додаток Г 

 

«Узгоджено» 

________________  

Директор НВК№2 

Л. М. Шудря  

 

Зміст експериментального режиму роботи ГПД для учнів 3 «А» класу 

Семенівського НВК № 2 Полтавської області 

Час, годин, хвилин  Зміст роботи Організаційно-методичні 

вказівки 

Основне навчання 

9.00 – 13.15 

Уроки з перервами по 15 хв Без змін 

Група продовженого 

дня 

  

13.15 – 14.00 Прогулянка за будь-якої 

погоди 

 

14.00 – 14.30 Обід, гігієнічні заходи Вживання фіточаю 

14.30 – 14.45 Перерва, переодягання  

14.45 – 15.15 Самопідготовка  

15.15 – 15.25 Гімнастика для очей, 

вправи йогів для хребта, 

вправи на фітболах   

«Кішка», «Плуг», 

«Собака», «Зустріч 

сонця».  

15.25 – 15.55 Самопідготовка  

15.55 – 16.00 Дихальна гімнастика  4 вправи х 4 серії х 8 

повторів 

16.00 – 16.30 Самопідготовка  

16.30 – 16.55 Рухливі ігри та естафети ЧСС 140 – 160 уд/хв. 

16.55 – 17.00 Переодягання, гігієнічні 

заходи. 

 

Режим провітрювання класу : по 5 хв через кожні 55 хв. 


