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Формування індивідуального стилю
бойової діяльності у шпажистів 12-13 років
Кривенцова І.В., Сич Я.Д.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Щорічно на міжнародній спортивній арені зростає конкуренція серед спортсменів різних країн. І саме тому роль наукового
супроводу у спорті набуває неабияке значення. Дослідження з усіх
видів підготовки спортсменів, пошук нових шляхів підвищення результативності учасників змагань постійно розглядається вітчизняними та закордонними дослідниками у галузі фізичної культури
(Єрмаков С.С., 2017, Іващенко О.В., 2017, Худолій О.М., 2017, Козіна
Ж.Л., 2018, Носко М.О., 2017, Платонов В.М., 2015, та інші ).
Спортивне фехтування – одноборство на однойменній холодній зброї, що обумовлене певними правилами змагань. Фехтування
на шпагах, як вид спортивного фехтування, є найбільш масовим та
видовищним. Харківська школа шпажного фехтування має давню
історію та певні традиції виховання фехтувальників високого класу. Проблема підвищення рівня якості спортивної підготовленості спортсменів завжди є актуальною. Нею займалися і займаються
науковці у галузі фехтування (Бріскін Ю.А., 2018, Кривенцова І.В.,
2010, 2015, 2017, Лопатенко Г., 2012, Парамонов С.М., 1986, Пономарев А.Н., 1987, Рижкова Л.Г, 2010, Тишлер Д.А., 2010 та інші).
Тактика це вміння вести боротьбу на основі розуміння бойової
ситуації, з урахуванням дій та можливостей супротивника, індивідуальних особливостей та власного потенціалу [8]. Індивідуальна
тактика виконання бойових прийомів є найбільш повним відображенням фізичної, технічної та психологічної підготовленості спортсмена. Діти починають займатися фехтуванням у віці 8–9 років. За
три-чотири роки формуються певні навички фехтувальної діяльності і вже у 12-13 років можна працювати над формуванням індивідуального стилю бойової діяльності шпажиста.
Метою роботи є визначення індивідуальних особливостей у
фехтувальників 12-13 років та створення умов щодо формування у
них особистого стилю ведення бою.
Завдання роботи:
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1. Теоретичне обґрунтування та визначення якостей що впливають на формування індивідуального стилю фехтувального
бою.
2. Впровадження розробленої технології тренування.
3. Визначення результативності шпажистів під впливом запровадженої методики.
Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури, спостереження, опитування, оцінка техніко-тактичних дій, методи математичної статистики обробки отриманих результатів.
Методика. В дослідженні взяли участь 23 шпажисти у віці 12–13
років. Дослідження тривало 10 місяців. На першому етапі було проведено визначення психолого-педагогічної характеристики кожного
спортсмена та результативності його фехтувальних дій у бойовій
практиці. На другому етапі були запропоновані спеціальні завдання
з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів. На третьому етапі проведено повторне визначення результативності бойових дій.
Результати дослідження
Аналіз спеціальної літератури, бесіди з тренерами дозволяють
стверджувати, що індивідуальний стиль ведення бою шпажистів залежить від ряду характеристик, а саме: співвідношення росту та ваги,
його психологічних особливостей, рівня фізичної підготовленості,
рівня технічної підготовленості, розуміння тактики ведення поєдинку тощо.
Тактична творчість фехтувальника завжди відображає особистість спортсмена, його характер, морально-вольові якості, особливості темпераменту. Шляхом спостережень, бесід з тренером,
спортсменом, групою, було складено психолого-педагогічний аналіз
кожного шпажиста, за такими критеріями: загальні відомості; психомоторні здібності (рівень розвитку фізичних якостей, швидкість
оволодіння руховими навичками, рівень спортивної майстерності,
рівень тактичного мислення, емоційна стійкість); організованість і
дисциплінованість; кругозір; інтереси та захоплення; задоволення
від досягнутих результатів.
Саме тактична підготовленість спортсмена визначає індивідуальний стиль ведення фехтувального бою. Відомо,що тактика це сума
знань, умінь та навичок доцільної діяльності спрямованої на досяг4
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нення максимального результату оптимальним шляхом. Розвиток
тактичного мислення у шпажиста є одним з головних завдань його
підготовки. Спеціалізованими тактичними уміннями є: уміння діяти
на основі простої реакції (атакувати, контратакувати, ремізити, захищатися, виконувати відповідь); розрізняти на основі диз’юнктивної
реакції (сектор та напрямок для нападу, простий напад від нападу з
фінтами, підготовку), переключатися на основі диференційної реакції (від підготовки нападу до захисту, від одного нападу до іншого,
від нападу в один сектор до іншого сектору, від нападу до захисту,
від захисту до нападу, від захисту до повторного захисту). Вершиною
тактичної майстерності є виховання почуття передбачення (дистанції, початку дії, дистанційних та моментних характеристик дій зброєю) [6, 11].
Манера фехтування (стиль), за визначенням Д.А.Тишлера, залежить від характеру ведення бою, як-то: маневровий; позиційний;
очікуваний; швидкоплинний; наступальний; оборонний; комбінований з обіграванням тактичних задумів противника; руйнування
задумів противника передбачуваними діями; нав’язування противнику одноборства зброєю, входячи у зав’язування, багатотемпові
сутички; застосовування тактичних схем з чергуванням дій нападу
та оборони.
За результатами аналізу психолого-педагогічних характеристик
та манери ведення бою, шпажисти були поділені на три умовні групи:
І група – переважно атакуючі (n=9); ІІ група – переважно оборонні
(n=8); ІІІ група – змішані (n=6).
Експериментальна методика нашого дослідження основана на
індивідуальній роботі зі шпажистами задля формування стилів бойової діяльності. Відповідно до переважання манери ведення бою всі
шпажисти отримали індивідуальні завдання навчатися виконувати
та відпрацьовувати до автоматизму власні «коронки», тобто дії які
притаманні певному бійцю, а також: 1) у будь-кому бою (навчальному або тренувальному), при нанесенні або отриманні уколу, негайно
(самостійно, або з допомогою) провести аналіз дій; 2) у кожному бою
налаштовуватися на перемогу, до останнього використовувати усі
свої можливості; 3) постійно намагатися нав’язувати противнику
незручну для нього ситуацію (дистанційну, позиційну, тактичну);
4). у діях противника вивчати та запам’ятовувати все, що викликає
5
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труднощі у боротьбі з ним, шукати шляхи їх вирішення і тим самим
збагачувати власний арсенал дій.
Динаміка аналізу структури бойових дій та результативності 115
боїв (по 5 боїв у кожного з 23 осіб), проведених шпажистами дозволив визначити техніко-тактичні дії які переважно є результативними
(укол нанесений) для кожної з трьох груп. На початку дослідження
спортсмени мали достатньо велику кількість уколів, що були нанесені випадково, майже не виконувалися атаки другого та подальших
намірів, чітко переважали дії, що визначали їх фехтувальні стилі.
Наприкінці дослідження, суттєво зменшилась кількість випадкових
уколів, зросла результативність атак першого наміру, у шпажистів
2 та 3 груп підвищилась якість виконання контр-атакуючих дій, що
доводить більш свідоме виконання прийомів. Результати наведені у
таблиці 1.
Таблиця 1. Зміни структури бойових дій шпажистів 12–13 років
Дії
(%)

1
(M±m)
n=9

2
(M±m)
n=8

3
(M±m)
n=6

На початку дослідження (аналіз 115 боїв)
атаки першого наміру

40,6 ±8,3

6,2±3,5

15,1±5,4

контратаки

18,3±4,9

10,2±4,5

33,6±7,1

оборонні дії

23,1±5,3

52,3±7,4

22,3±6,2

атаки подальших намірів

5,9±1,6

11,5±0,8

12,6±3,8

випадкові уколи

12,1±2,1

19,8±5,4

16,4±5,1

У динаміці через 10 місяців (аналіз 115 боїв)
атаки першого наміру

58,3±9,2*

15,8±4,5*

12,1±4,1

контратаки

17,5 ±6,5

20,1±5,5*

49,6±8,5*

оборонні дії

10,8±5,4*

43,3±6,1

16,1±4,9

атаки подальших намірів

12,1±4,6*

15,5±4,5

16,7±5,1

випадкові уколи

1,3±0,5**

5,3±5,4**

5,5±3,1*

*
**

вірогідна різниця між показниками кожної групи порівняння, у динаміці
дослідження(р<0,05, t-критерій для двох залежних (парних) вибірок)
вірогідна різниця між показниками кожної групи порівняння, у динаміці
дослідження (р < 0,01, t-критерій для двох залежних (парних) вибірок)

6

«Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту»

Отже, фехтувальник кожного стилю, який застосовує на тренуваннях та змаганнях увесь свій арсенал технічних прийомів і тактичних дій, вдосконалює власну манеру ведення бою може стати
достатньо професійним. Реалії бою доводять, що майже постійно
необхідно виконувати навмисні та експромтні дії. Важливою умовою
формування індивідуального стилю шпажиста є розвиток здатності
до екстраполяції рухових дій та імпровізацій виконання прийомів на
доріжці. Тому, рекомендуємо формувати навички адекватної оцінки
ситуації, що виникає під час бою, програмувати зміст рухових дій
під час навчальних боїв, відпрацьовувати різноманітні варіанти виконання основної дії.
Підвищення точності рухових дій при реагуванні на рухомий
об’єкт забезпечується виконанням завдань спрямованих на покращення швидкості сприйняття та переробки інформації, що відбувається в процесі тренувально-змагальної діяльності при зміні
просторово-часових параметрів рухових дій противника; динаміці
темпо-ритмових характеристик прийомів що застосовуються при
виконанні атак та захистів.
Індивідуальна манера ведення бою шпажистом завжди ускладнює противнику вирішення власних тактичних завдань. Йому доводиться шукати більш нестандартні способи виконання протидії.
Аналіз варіантів розв’язання різноманітних тактичних дій шпажистами надає можливість тренеру будувати завдання тактичної підготовки з урахуванням реальних ситуацій. Отже, у тренувальному
процесі необхідно постійно моделювати умови та ситуації змагальної
діяльності через роботу в парах з супротивниками різного рівня майстерності, підготовленості та тактичними манерами ведення бою,
постійно змінювати противників.
Висновки
1. Теоретичне обґрунтування місця і значення формування індивідуального стилю бою у шпажистів 12-13 років дозволило стверджувати, що ця проблема й досі є актуальною і має велике значення
задля оцінювання діяльності спортсменів при вирішенні завдань, що
забезпечують індивідуальне засвоєння техніки виконання фехтувальних прийомів.
2. Виявлено взаємозв‘язок між видами спортивної підготовки: загально-фізичної, інтелектуальної, техніко-тактичної, психологічної.
7
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Розроблена методика формування індивідуального стилю у шпажистів дає можливість виявити раціональну послідовність педагогічного впливу, спрямованого на засвоєння технічних прийомів, а також
реалізацію компонентів, що забезпечують зростання спортивної
майстерності.
3. Доведено, що в процесі формування індивідуального стилю
бою у шпажистів необхідно створювати певні педагогічні ситуації,
які вимагають максимальної реалізації власних можливостей шляхом пошуку вирішення складних рухових завдань в умовах дефіциту
часу.
Перспективою подальших досліджень є перевірка та корегування
запропонованої методики впровадженої у навчально-тренувальний
процес.
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особливості оцінки силових
зусиль у дівчат 11-13 років
Іващенко О.В., Щербик Д. В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ
Дослідженню розвитку рухових здібностей у школярів присвячені роботи Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007), Іващенко, О., &
Худолій, О. (2014), Іващенко, О. В., & Шепеленко, Г. П. (2014). На багатофакторну структуру розвитку рухових здібностей у школярів вказують результати дослідження Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii,
O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017), Ivashchenko, O.,
Khudolii, O., Iermakov, S., Bartik, P., & Prykhodko, V. (2018), Ivashchenko,
O., Khudolii, O., Iermakov, S., Prykhodko, V., & Cieslicka, M. (2018).
Закономірності розвитку координаційних здібностей розглядалися в роботах Фарфеля, В.С. (1975), Ильина, Е.П. (2003), Ляха, В.Й.
(2000). Координація рухів одна з базових здібностей, яка піддається
розвитку у шкільному віці (Бальсевич, В.К., 2000; Ильин, E. П., 2003;
Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & Хаджинов, В. А., 2012; Іващенко,
О.В., 2016).
Встановлено, що рівень розвитку координаційних здібностей
впливає на ефективність навчання рухових дій (Лях, В. И., 2000; Худолій, О.М., 2008; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum,
M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T., 2017).
На багатофакторну структуру координаційних здібностей вказують роботи Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., & Prykhodko, V.
(2018), Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Bartik, P., & Prykhodko,
V. (2018). У структурі координації рухів виділяється здібність до
управління рухами (Лях, В. И., 2000; Худолій, О.М., 2008; Іващенко,
О.В., 2016). М’язова сила є основою для прояву рухових здібностей школярів, а уміння оцінювати м’язові зусилля фундаментом для
оцінки просторових і часових характеристик руху (Сергієнко, Л. П.,
Чекмарьова, Н. Г., & Хаджинов, В. А., 2012; Іващенко, О.В., 2016). Фарфель, В.С. (1975) особливу увагу приділяв вивченню особливостей
оцінки просторових, часових і силових характеристик руху.
9

Матеріали конференції

Важливим у плануванні розвитку координаційних здібностей є
наявність інформативних показників педагогічного контролю (Іващенко, О.В., Пашкевич, С.А., & Крінін, Ю.В., 2014; Ivashchenko, O. V.,
& Kapkan, O. O., 2016) та знання особливостей їх розвитку (Лях, В. И.,
2000; Худолій, О.М., 2008; Іващенко, О.В., 2016).
Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що дослідження
особливостей оцінки силових зусиль потребує подальших розвідок.
Методологічну основу дослідження склали:
•• праці з загальних основ теорії і методики фізичного виховання (Т.Ю. Круцевич, Б.М. Шиян, О.М. Худолій, І.Р. Боднар);
•• праці з теорії і методики педагогічного контролю у фізичному вихованні (В.К. Бальсевич, Е. П. Ильин, Т.Ю. Круцевич,
Г.В. Безверхня, М.О. Носко, С.С. Єрмаков, С.В. Гаркуша, О.В.
Іващенко);
•• праці з теорії і методики розвитку рухових здібностей (В.М.
Платонов, М.М. Булатова, Ю.В. Верхошанський, В.О. Романенко, О.А.Архипов, Линець М. М.);
•• праці з теорії і методики навчання рухових дій (М.О. Носко,
Б.М. Шиян, Т.Ю. Круцевич).
Мета дослідження – визначити особливості оцінки силових зусиль у дівчат 11–13 років.
Завдання дослідження:
1. Здійснити аналіз проблеми розвитку координації рухів у дітей
і підлітків за матеріалами сучасних наукових публікацій.
2. Визначити особливості вікової динаміки оцінки силових зусиль у дівчат 11–13 років.
3. Визначити особливості оцінки силових зусиль різної величини у дівчат 11–13 років.
Матеріал і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь дівчата 11
років (n=25), 12 років (n=27), 13 років (n=18). Діти та їхні батьки були
інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь
в експерименті.
Організація дослідження. У роботі використані методи аналізу
наукової літератури, тестування, методи математичної статистики.
Процедура тестування. Оцінка силових зусиль. Обладнання: динамометр, калькулятор. Проведення тесту: для кожного учасника
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тестування визначали максимальну силу правої кисті. Після цього їм
пропонувалося виконати зусилля, що дорівнює:
1/3 максимального;
1/2 максимального;
2/3 максимального.
У протокол записувався результат у кг. Розрахунок помилки відтвореного зусилля визначався у відсотках. Для визначення максимального зусилля досліджувані виконували дві спроби. Реєструвався
кращий результат. Дозоване зусилля виконувалося один раз.
Статистичний аналіз. Для визначення особливостей оцінки
силових зусиль був використаний t-тест для парних спстережень і
t-тест для незалежних виборок.
Результати дослідження
У таблиці 1 наведені результати аналізу вікової динаміки оцінки
силових зусиль у дівчат 11-13 років. Статистично достовірної динаміки в оцінці силових зусиль у дівчат 11-13 років не спостерігається.
Дівчата 11 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). У дівчат
спостерігається статистично значуща кореляційна залежність між
оцінкою зусилля 1/3 від максимального і 2/3 від максимального
(P=0,035).
Дівчата 12 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). У дівчат не
спостерігається статистично значущої кореляційної залежності між
оцінкою зусилля різної величини (P>0,05).
Дівчата 13 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). У дівчат не
спостерігається статистично значущої кореляційної залежності між
оцінкою зусилля різної величини (P>0,05).
Дискусія
У дослідженні припускалося, що школярі мають особливості в
оцінці зусиль 1/3, ½ і 2/3 від максимального. У дослідженні встановлено, що вікових змін в оцінці м’язових зусиль у дівчат 11-13 років не
відбувається, що свідчить про те що даний віковий період не є сенситивним у розвитку здібності до оцінки силових зусиль. Наведені
результати доповнюють дані Бальсевича В.К. (2000), Ильина E. П.
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(2003), Ляха В.И. (2000) про сенситивні періоди розвитку координації
рухів у дітей і підлітків.
Дівчата 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля 2/3
від максимального. Ці результати підтверджують дані Іващенко О.В.
(2016), Срібного Є. (2016), Ляха В.И. (2000) про те, що діти і підлітки
краще оціюють зусилля 2/3 від максимального.
Отримані дані підтверджують висновок Фарфеля В.С. (1975) про
те, що помилка в оцінці різних модальностей в управлінні рухами не
корелюють між собою.
Висновки
Дівчата 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля
2/3 від максимального. Статистично достовірної вікової динаміки в
оцінці силових зусиль у дівчат 11-13 років не спостерігається.
У процесі фізичного виховання дівчат 11-13 років необхідно акцентувати увагу на формування здібності до управління рухами,
взаємозв’язок між відтворенням зусилля 1/3, 1/2 та 2/3 від максимального статистично не достовірний.
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Порівняльна характеристика
рухової підготовленості учнів
7–9 класів сільської школи
Семко Ю.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ
У сучасному світі важливе значення має збереження і зміцнення
здоров’я школярів. Підвищення рухової підготовленості учнів як
сільських, так і міських шкіл веде до зменшення захворювань у дітей.
Дана проблема розглядалася в дослідженнях Ivashchenkо and
Cieslicka (2016), Sahin, Ozgider and Gulcin (2011), Veremeenko (2018).
Встановлено, що діти, які мають гарну фізичну та функціональну
підготовленість, краще пристосовуються до сучасних умов життя та
мають задовільний рівень фізичного здоров’я.
Graham & Holt (2013) свідчать про те, що діти в сільській місцевості більше часу приділяють фізичній активності та фізичній підготовленості, а також володіють високим рівнем фізичної працездатності у порівнянні з міськими школярами.
На думку Ivashchenko and Yermakova (2015); Ivashchenko, Iermakov,
Khudolii, Cretu and Potop (2017); Приходько (2017) з віком в учнів рухова підготовленість має тенденцію покращуватися.
Аналіз даних вітчизняних та іноземних вчених показав, що малодослідженим є рухова підготовленость учнів сільських шкіл. Тому
порівняльна характеристика рухової підготовленості учнів сільських
шкіл є актуальною.
Мета дослідження – визначити вікові та статеві особливливості
рухової підготовленості учнів сільських шкіл.
Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання учнів сільських шкіл.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь хлопці 7
(n=8), 8 (n=7), 9 (n=6) класів. Діти та їхні батьки були інформовані про
всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті.
15
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Організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань
були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження. У плануванні дослідження
використані концептуальні підходи до розробки програми наукових
досліджень у фізичному вихованні і спорті (Ашмарин, 1978; Худолій
& Іващенко, 2014). У програму тестування увійшли загальновідомі тести (Лях, 2000; Худолій & Іващенко, 2014; Худолій, Іващенко &
Карпунець, 2012): човниковий біг 4х9 м, згинання і розгинання рук в
упорі лежачи, згинання і розгинання рук у висі, вис на зігнутих руках,
стрибок у довжину з місця, оцінка часових параметрів руху (помилка
у відтворенні часу бігу 5 , 10 та 15 с).
Для оцінки функціонального стану були використані проби
Штанге, Генчі і Серкіна (Худолій & Іващенко, 2011).
Статистичний аналіз. У дослідженні використовувалася програма – IBM SPSS 23. Обчислювалися такі параметри: середнє арифметичне значення величини (х), стандартне квадратичне відхилення (s), оцінка вірогідності різниці статистичних показників за
t-критерієм Стьюдента.
Протокол дослідження був затверджений Етичним комітетом
Харківського національного педагогічного 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 і їх обговорення
Аналіз рухової підготовленості хлопців сільської школи 7–9-х
класів показав, що хлопці 7 класу є менш підготовлені порівняно з 8
і 9 класом. Хлопці 8 і 9 класу показують кращі результати практично
за всіма тестами. Статистично достовірні розбіжності між хлопцями
спостерігаються у тестах, які характеризують власне силову підготовленість. За результатами функціональної підготовленості хлопці 7–8
та 7–9 класів показують високі результати у пробах Штанге та пробах Серкіна 1 і 3. У хлопців 8–9 класів функціональний стан функції
дихання і кровообігу однаковий.
Отримані результати характеризують особливості рухової підготовленості учнів середнього шкільного віку і доповнюють дані
Ivashchenko, Kapkan, Khudolii and Yermakova (2017), Смірнової (2014),
Іващенко та Шепеленко (2014).
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У хлопців спостерігається висока динаміка власне силової підготовленості. Функціональна підготовка більш висока у тестах №9
«Проба Штанге», №11 «Проба Серкіна 1» та №13 «Проба Серкіна 3»,
але хлопці 8 і 9 класів реагують однаково.
Наведені вище дані доповнюють результати дослідження особливостей рухової підготовленості школярів середніх класів Іващенко,
Мушкета, Худолій та Єрмаков (2014); Іващенко, Цеслицька, Худолій,
та Єрмаков (2014); Іващенко, Пашкевич та Крінін (2014), Приходько
(2017), Іващенко (2014).
Подальших розвідок вимагає порівняльна характеристика рухової підготовленості сільських і міських учнів середнього шкільного
віку.
Висновки
Рівень рухової та функціональної підготовленості учнів 7—9 класів сільської школи оцінюється як середній та вище середнього.
Результати тестування дають можливість вдосконалення рухової
підготовленості спираючись на індивідуальні особливості, сенситивні періоди, вікові та статеві відмінності школярів.
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Порівняльна характеристика рухової
підготовленості хлопців
10-11 класів ЗОШ №165 м. Харкова
Науменко Н.І.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди
Вступ
Погіршення стану здоров’я дітей та підлітків України в останні
роки стає нагальною проблемою для спеціалістів різних наукових сфер.
Зниження рівня здоров’я населення України пов’язується з дефіцитом
рухової активності (Л.П. Сущенко, 2002, А.В. Сватьєв, 2000). Найбільш
відчутний її дефіцит у школярів, рухова активність яких обмежується
двома-трьома уроками фізичної культури на тиждень (О.І. Кириленко,
2007). Однією з характеристик рухової активності є фізична підготовленість, яка є важливим результатом фізичного виховання, втіленим у
досягнутому рівні працездатності, сформованих фізичних якостях, які
сприяють ефективній життєдіяльності людини, її фізичному здоров’ю
та творчій активності (В.Г. Ареф’ев, Г.А. Єдинак, 2001; А.А. Гужаловський, 1988; В.А. Леонова, 1991; Л.П. Сергієнко, 2001).
Фізична культура в організованих дитячих колективах має бути
одним з головних засобів зміцнення здоров’я. Фізичне виховання у
школі вирішує низку основних завдань з залучення учнів до систематичних занять фізичними вправами, забезпечення високого ступеню
розвитку рухових якостей, розширення функціональних можливостей організму (Круцевич, Т., Трачук, С. (2017), Іващенко О.В. (2016,
2017), Лисяк В. Н.(2006).
Об’єкт дослідження — процес фізичного виховання школярів
10—11 класів.
Предмет дослідження — порівняльна характеристика рухової
підготовленості школярів 10—11 класів.
Мета дослідження — оцінка рівня рухової підготовленості учнів
старшої школи на уроках фізичної культури.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні приймали участь 10 хлопців 10 класу та 10 хлопців 11 класу Харківської школи №165. Дослі19
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джувані мали достатній рівень фізичної підготовленості без вагомих
порушень здоров’я та відносилися до основної фізкультурної групи.
Організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань
були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження.
Для оцінки функціональної і рухової підготовленості у хлопців
10—11 класів реєструвалися результати рухових тестів. У програму
тестування ввійшли загальновідомі тести (Лях В.И., 2000; Сергієнко
Л. П., 2001; Худолій О. М., Іващенко О.В., 2011; Худолій О. М., Іващенко О. В., Карпунець Т. В., 2011). Фіксувались такі показники: оцінка
часових параметрів руху, човниковий біг 4×9 м, згинання і розгинання рук в упорі лежачи, згинання і розгинання рук у висі, вис на
зігнутих руках, стрибок у довжину з місця.
Статистичний аналіз. Результати дослідження оброблялись
методом математичної статистики. Обчислювались такі параметри:
середнє арифметичне значення величини (Х); помилка обчислення
середньої арифметичної величини (m), t‑критерій Стьюдента для
незалежних виборок.
Результати дослідження
У дослідженні результати оцінки рухової підготовленості хлопців
10-го та 11-класу мають різний рівень фізичної підготовленості, за
більшістю тестів учні показали хороші результати (табл. 3. 1). Недостовірними є результати тестування «Стрибку у довжину з місця»,
«Згинання та розгинання рук у висі» (р>0,05). Так як дослідження
тривало 4 тижні, рухова активність дітей обмежується двома-трьома
уроками фізичної культури на тиждень, відвідування занять були не
регулярними – результати майже не змінювались.
Найбільш достовірними виявилися результати у показниках
«Згинання та розгинання рук в упорі лежачі» та « Вис на зігнутих руках» та «Оцінка часових параметрів руху» та «Човниковий біг 4х9 м.
(с.)» (р<0,05), у цих показниках хлопці 11 класу мають набагато кращі
результати, а отже рівень їх рухової підготовленості кращий.
Висновки:
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Отже за усіма данними нашої роботи можемо оцінити рівень
рухової підготовленості учнів 10-11-х класів як «достатній» або
«середній».
Порівнюючи рівень фізичної підготовленості ми встановили, що
хлопці 10 класу мають нижчі результати за показниками результатів тестування. Хлопці 11 класу частіше та систематичніше відвідували заняття. Що дало змогу покращити результати своєї рухової
підготовленості.
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Координація рухів: особливості оцінки
силових зусиль у хлопців 11-13 років
Малишев Д. А.
Харківський національний педагогічний
університет імені г.С. Сковороди
Вступ
Одним із завдань шкільного фізичного виховання є розвиток
рухових здібностей у дітей і підлітків (Носко, М.О., Єрмаков, С.С., &
Гаркуша, С.В., 2010; Круцевич, Т. Ю., 2000). На багатофакторну структуру рухових здібностей у школярів вказують роботи Іващенко, О.В.,
& Макарова, О.А. (2013), Іващенко, О. В., & Шепеленко, Г. П. (2014),
Іващенко, О.В. (2016).
Координація рухів розглядається як одна з базових здібностей,
яка піддається розвитку у шкільному віці (Бальсевич, В.К., 2000;
Ильин, E. П., 2003; Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & Хаджинов, В.
А., 2012; Іващенко, О.В., 2016).
Встановлено, що рівень розвитку координаційних здібностей
впливає на ефективність навчання рухових дій (Лях, В. И., 2000; Худолій, О.М., 2008; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum,
M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T., 2017).
Важливим у процесі розвитку координаційних здібностей є наявність інформативних показників педагогічного контролю (Іващенко, О.В., Пашкевич, С.А., & Крінін, Ю.В., 2014; Ivashchenko, O. V., &
Kapkan, O. O., 2016; Bodnar, I., & Andres, A., 2016) та знання особливостей методики занять (Лях, В. И., 2000; Худолій, О.М., 2008; Іващенко,
О.В., 2016). В методології педагогічного контролю використовуються
багатовимірні математико-статистичні методи аналізу (Lopatiev, A.,
Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova,
T., 2017; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Prykhodko, V., &
Cieslicka, M., 2018).
За структурою координаційні здібності є багатофакторними (Ильин, E. П., 2003; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S.,
Prykhodko, V., & Cieslicka, M., 2018). У структурі координації рухів
виділяється здібність до управління рухами (Лях, В. И., 2000; Худолій,
О.М., 2008; Іващенко, О.В., 2016). М’язова сила є основою для прояву
рухових здібностей школярів, а уміння оцінювати м’язові зусилля
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фундаментом для оцінки просторових і часових характеристик руху
(Худолій, О.М., 2008; Худолій, О.М. & Іващенко, О.В., 2014).
Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що дослідження
особливостей оцінки силових зусиль потребує подальших розвідок.
Мета дослідження – визначити особливості оцінки силових зусиль у хлопців 11–13 років.
Матеріал і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь хлопців 11
років (n=22), 12 років (n=31), 13 років (n=33). Діти та їхні батьки були
інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь
в експерименті.
Організація дослідження. У роботі використані методи аналізу
наукової літератури, тестування, методи математичної статистики.
Процедура тестування. Оцінка силових зусиль. Обладнання: динамометр, калькулятор. Проведення тесту: для кожного учасника
тестування визначали максимальну силу правої кисті. Після цього їм
пропонувалося виконати зусилля, що дорівнює:
1/3 максимального;
1/2 максимального;
2/3 максимального.
У протокол записувався результат у кг. Розрахунок помилки відтвореного зусилля визначався у відсотках. Для визначення максимального зусилля досліджувані виконували дві спроби. Реєструвався
кращий результат. Дозоване зусилля виконувалося один раз.
Статистичний аналіз. Для визначення особливостей оцінки силових зусиль був використаний t-тест для парних спостережень і
t-тест для незалежних виборок.
Результати дослідження
Статистично достовірної динаміки в оцінці силових зусиль у
хлопців 11-13 років не спостерігається.
Хлопці 11 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). Різниця в
оцінюванні зусиль склала 14,23%. У хлопців не спостерігається статистично значущої кореляційної залежності між оцінкою зусиль різної величини (P=0,035).
Хлопці 12 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001), різниця в
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оцінюванні склала 13,71%. У хлопців не спостерігається статистично
значущої кореляційної залежності між оцінкою зусилля різної величини (P>0,05).
Хлопці 13 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максимального, найгірше – зусилля 1/3 від максимального (P<0,001), різниця в
оцінюванні склала 16,97%. У хлопців не спостерігається статистично
значущої кореляційної залежності між оцінкою зусилля різної величини (P>0,05).
Дискусія
У дослідженні припускалося, що школярі мають особливості в
оцінці зусиль 1/3, ½ і 2/3 від максимального. У дослідженні встановлено, що вікових змін в оцінці м’язових зусиль у хлопців 11-13 років
не відбувається, що свідчить про те що даний віковий період не є сенситивним у розвитку здібності до оцінки силових зусиль. Наведені
результати доповнюють дані Бальсевича В.К. (2000), Ильина E. П.
(2003), Ляха В.И. (2000) про сенситивні періоди розвитку координації
рухів у дітей і підлітків.
Хлопці 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля 2/3
від максимального. Ці результати підтверджують дані Іващенко О.В.
(2016), Срібного Є. (2016), Ляха В.И. (2000) про те, що діти і підлітки
краще оціюють зусилля 2/3 від максимального.
Висновки
Хлопці 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля
2/3 від максимального. Статистично достовірної вікової динаміки
в оцінці силових зусиль у хлопців 11-13 років не спостерігається.
Взаємозв’язок між відтворенням зусилля 1/3, 1/2 та 2/3 від максимального статистично не достовірний.
У процесі фізичного виховання хлопців 11-13 років необхідно
акцентувати увагу на формування здібності до управління рухами як
компоненти координаційної підготовки школярів.
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Аналіз координаційної
підготовленості юнаків 11 класу
в процесі навчання волейболу
Марченко С.І., Лємєшева М.С.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ
Науковими дослідженнями Ляха В.И. (2006, 2010), Марченко
С.І., (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017), Худолія О.М., Іващенко О.В.
(2014) встановлено, що важливим компонентом здоров’я та фундаментом успіхів у різних сферах рухової діяльності людини є досягнення необхідного рівня рухово-координаційних здібностей. Одним
із засобів розв’язання основних завдань фізичного виховання учнів
загальносвітньої школи вважається волейбол, у якому постійна зміна
ігрових ситуацій розвиває вміння швидко засвоювати нові рухові дії
та миттєво перелаштовувати рухову діяльність. Вивчення основ волейболу передбачено навчальною програмою для учнів 10-11 класів
(Круцевич Т.Ю., Дятленко С.М. та інші 2010). В рамках цієї проблеми
актуальним представляється вдосконалення координаційної підготовленості юнаків 16 років засобами волейболу, що впливає на рівень
їх технічної підготовленості.
Мета дослідження: вивчити рівень розвитку координаційних здібностей юнаків 16 років та визначити його вплив на якість виконання основних ігрових прийомів, специфічних для волейболу.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь юнаки
11-Б класу ЗОШ №167 м. Харкова (n=10).
Організація дослідження. Проведений педагогічний експеримент
за результатами якого зроблено аналіз впливу засобів волейболу на
динаміку розвитку координаційних здібностей юнаків 16 років. У
процесі експерименту реєструвались показники: «стрибки на двох
ногах руки за головою», «стрибки на двох ногах руки за спиною»,
«стійка на одній нозі з закритими очима», «стрибок у гору з місця»,
«човниковий біг 4х9 м», «10 прямих верхніх подач на точність у зазначену зону», «6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 в за28
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значену» (Селезньова Т.В., 2005; Круцевич Т.Ю., Дятленко С.М. та
інші 2010).
Методи дослідження. У роботі використані аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної
статистики.
Результати дослідження
На початку педагогічного експерименту більшість учнів 11-го
класу мали низький – 21,43 %, нижче середнього – 35,7 %, середній –
27,14 %, вище середнього – 12,86% та високий – 2,86 % рівні розвитку
координаційних здібностей.
Дослідженням встановлено достовірні зміни за всіма показниками координаційних здібностей у експериментальній групі між
контрольними тестами, що проводилися протягом всього етапу спостереження. Відбулися відносно великі зміни у розвитку спеціальних видів координаційних здібностей у диференціюванні м’язових
зусиль юнаків 16 років під час подачі та передачі м’яча на точність.
Так при повторному тестуванні покращились показники «10 прямих
верхніх подач на точність у зазначену зону» на 57,14% та «6 передач
на точність через сітку із зони 2, 3, 4 в зазначену» на 68,18%. Дещо
меншими темпами відбувся приріст результатів у здібності до диференціювання просторово-часових параметрів рухів, здібності до
збереження стійкості пози, швидкісно-силових здібностей (стрибок
у гору з місця), диференціювання просторово-часових параметрів
рухів (човниковий біг 4х9). У тесті «стрибки на двох ногах руки за
головою» на 5,48%, у тесті «стрибки на двох ногах руки за спиною»
8,77%, «фламінго» 23,15%, «стрибок у гору з місця» 17,41%, «човниковий біг 4х9 м» 7,71%. Після педагогічного експерименту зменшилась
кількість юнаків з низьким та нижче середнього рівнями на 17,14%
і 22,8% відповідно, а кількість учнів з середнім, вище середнього та
високим збільшилась на 4,28%, 20,0%, 15,71% відповідно.
Значні зміни координаційної підготовленості отримані внаслідок формуючого експерименту підтверджують висновки Ляха В.И.
(2006), Марченко С.І., Якименка О.С. (2013), Масляк І.П. (2016), що
старший шкільний вік характеризується становленням всіх основних функцій та систем організму і, разом з тим, залишається сприятливим для формування рухової сфери, розвитку більшості рухових здібностей, зокрема координаційних.
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Висновки
Аналіз і узагальнення науково-методичної та спеціальної літератури, результатів власних педагогічних спостережень дозволили
зробити висновки, що для юнаків 16 років, які займаються волейболом координаційні здібності мають величезне значення, так як виконання будь-якого технічного прийому будується на основі старих
координаційних зав’язків. Чим більший запас різноманітних рухових навичок учень має тим успішніше буде оволодіння технікою гри і
використання її в ситуаціях, що постійно змінюються.
Результати констатуючого педагогічного експерименту свідчать
про недостатній рівень розвитку координаційних здібностей юнаків
16 років. Більшість учнів мали низький, нижче середнього та середній рівні. Крім того, необхідно заначити низький рівень виконання
навчальних нормативів з волейболу для учнів 11-го класу зокрема
«10 прямих верхніх подач на точність у зазначену зону» та «6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 в зазначену», що можливо
пов’язано з недостатнім рівнем розвитку координаційних здібностей.
Під час формувального експерименту було виявлено достовірне покращення рівня координаційних здібностей у юнаків 16 років
(р<0,05). Динаміка отриманих даних засвідчила ефективність використання засобів волейболу в процесі фізичного виховання.
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Характеристика рівня рухової
підготовленості учнів
сільських і міських шкіл
Харківщенко С.П.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ
У дослідженнях, які проведено в напрямі вивчення цієї проблеми,
зроблено висновки про необхідність комплексного розвитку рухових
здібностей дітей (Круцевич, & Безверхня, 2010; Лях, 2000).
Багато науковців виявили низку функціональних, морфологічних та рухових особливостей розвитку сільських школярів в порівнянні з міськими (Арефьев, 2014; Приймак, 2014; Круцевич, 2002).
Основним напрямком для учнів 7-8 класів пріоритетне місце займає
функціональна, координаційна і силова підготовленість (Іващенко, Карпунець, Єрмаков, 2015). У роботі Ivashchenko (2015); Kapkan,
(2015) визначено рівень розвитку рухових здібностей підлітків, що
навчаються у 9 класах, в результаті аналізу було виявлено, що силова
витривалість має найбільш значний вплив на загальний рівень їх
фізичної підготовленості.
Спостерігається чітка структура рухової підготовленості, яка з
віком змінюється (Іващенко, 2014; Спесицев, 2015; Мороз, 2015); між
учнями 8 класів сільської і міської школи спостерігається невелика
різниця у розвитку рухових здібностей: швидкісної сили, силових
здібностей (Іващенко, 2014).
Аналіз даних вітчизняних та іноземних вчених показав, що додаткових досліджень потребує вивчення динаміки розвитку рухової
підготовленості школярів. Тому дослідження рівня розвитку рухової
підготовленості учнів сільських в порівнянні з міськими школярами
є актуальним.
Мета дослідження – порівняти рівень рухової підготовленості
учнів 7–9 класів сільських і міських шкіл.
Матеріал і методи
Учасники дослідження. У дослідженні взяли участь 60 хлопців, 7
класу (n=20) учнів, учнів 8 (n=20) класу, учнів 9(n=20) класу сільської
та міської школи. Дослідження були проведені на базі Старовірів32
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ського навчально-виховного комплексу Нововодолазького району
Харківської області та ЗОШ № 82 м. Харкова.
Організація дослідження. Для вирішення поставленої мети застосовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової
та методичної літератури; методи визначення показників фізичного
розвитку; методи математичної статистики.
Для порівняльного аналізу учнів сільської і міської школи було використано педагогічне тестування для визначення рівня рухової підготовленості. У плануванні дослідження використані концептуальні
підходи до розробки програми наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті (Сергієнко, Л., Хаджинов, В., & Чекмарьова, Н., 2012).
У програму тестування ввійшли загальновідомі тести для проведення
порівняльного аналізу рівня рухової підготовленості учнів.
Статистичний аналіз. У дослідженні використовувалася програма Microsoft Excel, IBM SPSS 23. Для кожної змінної розраховуються наступні статистики: середні значення, стандартні відхилення,
t-критерій Стьюдента для незалежних виборок.
Результати дослідження
Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 7
класу статистично достовірні розбіжності виявив у тесті № 2 «Згинанні розгинанні в упорі лежачи» сільські учні виконують на 3 рази
більше ніж міські (Р = 3,00) та у тесті № 3 «Згинанні розгинанні рук у
висі» сільські учні виконують на 2 рази більше (Р = 2,20).
В інших тестах між учнями 7 класу сільської та міської школи
статистично достовірних розбіжностей не спостерігається.
Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 8
класу статистично достовірні розбіжності виявив у тесті № 3 «Згинанні розгинанні рук у висі» сільські учні виконують на 2 рази більше
ніж міські (Р = 2,10).
У тестах № 1 «Човниковий біг», № 2 «Згинанні розгинанні в упорі
лежачи», № 4 «Вис на зігнутих руках» та № 5 «Стрибок у довжину з
місця» між учнями 8 класу статистично достовірних розбіжностей не
спостерігається.
Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 9
класу статистично достовірні розбіжності виявив у тесті № 3 «Згинанні розгинанні рук в упорі лежачи» сільські учні виконують на 3
рази більше ніж міські (Р = 3,00).
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У тестах № 1 «Човниковий біг», № 3 «Згинанні розгинанні у
висі», № 4 «Вис на зігнутих руках» та № 5 «Стрибок у довжину з місця» між учнями 9 класу статистично достовірних розбіжностей не
спостерігається.
Дискусія
Отримані результати характеризують особливості динаміки
рухової підготовленості учнів середніх класів і доповнюють дані
Ivashchenko, Kapkan, Khudolii and Yermakova (2017), Ivashchenko and
Yermakova (2015) про закономірності рухової підготовленості дітей і
підлітків. Отримані результати порівняльної характеристики рухової підготовленості учнів 7–9 класів свідчать про те, що за результатами комплексу тестів не відбуваються достовірні зміни, зростають
лише показники сили м’язів плечового поясу та доповнюють дані
Іващенко, Карпунець і Крінін (2014)
Смірнова (2014) встановила, що у хлопців 7–8 класів за комплексом тестів не відбуваються достовірні зміни, зростають лише показники у «згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи» (p<0,05). Отримані
висновки частково співвпадають з висновками Іващенко, Єрмаков,
Карпунець, Крінін і Назаренко (2015)
Таким чином, результати дослідження свідчать, що у хлопців середнього шкільного віку найбільш розвивається сила м’язів плечового поясу.
Порівнюючи рівень рухової підготовленості учнів як сільської
так і міської школи доповнюють результати попередніх досліджень
про особливості рухової підготовленості дітей і підлітків (Іващенко,
Карпунець та Крінін, 2014; Іващенко та Шепеленко, 2014).
Результати дослідження вказують на необхідність рухової підготовленості дітей сільської та міської школи та опираються на дослідження (Арефьев, 2014; Худолій та Іващенко, 2014; Козіна та Попова,
2013; Кравчук та Курочка, 2013; Ткаченко, 2014; Капкан,2013).
Висновки
Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 7 класу статистично достовірні розбіжності спостерігаються у тесті № 2
«Згинанні розгинанні в упорі лежачи» сільські учні виконують на 3
рази більше ніж міські, та у тесті № 3 «Згинанні розгинанні рук у висі»
сільські учні виконують на 2 рази більше. Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 8 класу статистично достовірні
розбіжності спостерігаються у тесті № 3 «Згинанні розгинанні рук у
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висі»сільські учні виконують на 2 рази більше ніж міські. Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 8 класу статистично достовірні розбіжності спостерігаються у тесті № 2 «Згинанні розгинанні рук в упорі лежачи» сільські учні виконують на 3 рази більше
ніж міські.
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Особливості впливу занять волейболом за
профільною програмою на координаційну
підготовленість дівчат 15 років
Марченко С.І., Диханова А.І.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ
Одним із важливих кроків входження української системи загальної середньої освіти до європейського освітнього простору є трансформація старшої школи на профільну. Сутністю профільного навчання за спортивним напрямом виступає поглиблене вивчення конкретного виду спорту в загальноосвітній школі за модульним принципом,
що орієнтує організацію навчального процесу на ознайомлення старшокласників з основними формами професійної діяльності вчителя
фізичної культури або тренера з виду спорту, обраного в школі як профільного, а також на підвищення спортивної майстерності в обраному
виді фізкультурно-оздоровчої або спортивної діяльності (Єрмолова
В.М., Іванова Л.І., Смоліус Г.Г. та ін., 2010; Войтович І., 2011; І. Василашко, М. Коваленко, О. Лозова, 2012; Ганчева В.І., 2014; Дикий О., 2015).
У зв’язку з цим, стає актуальною проблема пошуку шляхів ефективного використання засобів волейболу для розвитку координаційних здібностей та формуванням рухових навичок дівчат 15 років.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Модернізація змісту
освіти вимагає широкої експериментальної апробації навчальних
програм. Навчальна програма з фізичної культури (профільний рівень) рекомендує навчальному закладу обирати один або декілька
(не більше двох в одному класі) видів фізкультурної діяльності для
вивчення у 10-11 класах, виходячи із потреб та побажань учнів, умов
і матеріально-спортивного забезпечення (Єрмолова В.М., Іванова
Л.І., Смоліус Г.Г. та інші, 2010).
Важливе місце у системі фізичного виховання школярів належить волейболу. Цей вид спорту включений як самостійний розділ у
програми з фізичної культури середніх загальноосвітніх шкіл (Беляев А.В., 2004; Круцевич Т.Ю., Дятленко С.М., Турчик І.Х., Кравченко
Н.С., Чешейко С.М., Лакіза О.М., Деменков Д.В., Ганчева В.І., Гончаренко В.І., 2010; Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Смоліус Г.Г. та ін., 2010).
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Волейбол є однією з основних i невід’ємних частин змісту уроків фізичної культури, факультативних занять, фізкультурно-оздоровчих
заходів i спортивних розваг в режимі урочних та позаурочних форм
занять з фізичної культури школярів (Воропай С.М., 2011). Він характеризується високою динамічністю, постійним контролем переміщень м’яча і гравців, своєчасним реагуванням на різноманітні зовнішні і внутрішні подразники. Безперервна зміна структури і змісту
ігрової взаємодії спортсменів вимагає швидкого реагування на дії
супротивника, оптимального рівня розвитку рухових здібностей,
провідними з яких є координаційні, швидкісно-силові, спритність,
точність, стрибучість, рівновага та інші (Каширин В.А., Бурцев А.В.,
Назаренко Л.Д., 2009; Бурцев А.В., 2011).
Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес спрямований на розвиток координаційних здібностей дівчат 15 років загальноосвітньої школи.
Предмет дослідження – система застосування засобів волейболу
у руховій підготовці дівчат 15 років.
Мета роботи – вивчити рівень розвитку координаційних здібностей дівчат 15 років та визначити його вплив на якість виконання
основних ігрових прийомів, специфічних для волейболу.
Завдання дослідження: 1. Проаналізувати стан теоретичної розробки проблеми на основі науково-методичної літератури. 2. Визначити загальний рівень розвитку координаційних здібностей дівчат
15 років. 3. Використати на практиці засоби волейболу і виявити
рівень їх впливу на зміну показників координаційної підготовленості
та на якість виконання основних ігрових прийомів дівчат 15 років.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь дівчата
10-х класів ЗОШ №167 м. Харкова (n=20), віднесені за станом здоров’я
до основної медичної групи. Протокол дослідження був затверджений Етичним комітетом Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди. Крім того, діти та їхні батьки або
законні опікуни були повністю інформовані про всі особливості дослідження, а підписаний документ про інформовану згоду було отримано від усіх батьків.
Організація дослідження. Для досягнення поставленої мети та
розв’язання завдань був проведений педагогічний експеримент за
результатами якого зроблено аналіз впливу засобів волейболу на
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динаміку розвитку координаційних здібностей дівчат 15 років. У
процесі експерименту реєструвались показники тестів: «Накидання
кільця на стійку», тест «Берпі», тест «Бондаревського», тест «Копилова», «Човниковий біг 4х9 м» (Сергієнко Л.П., 2010), «Передачі двома
руками зверху біля стіни стоячи до неї обличчям і спиною», «Верхня
пряма подача у праву (ліву) половину майданчика» (Єрмолова В.М.,
Іванова Л.І., Смоліус Г.Г. та інші, 2010).
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були
застосовані такі методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної
статистики обробки результатів дослідження (середнє арифметичне значення величини, середнє квадратичне відхилення, t-критерій
Стьюдента для залежних вибірок).
Результати дослідження
Показники тестування координаційних здібностей порівнювались з оціночними нормативами запропонованими (Сергієнко Л.П.,
2010; Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Смоліус Г.Г. та інші, 2010).
Аналіз результатів на початку педагогічного експерименту показав, що координаційні здібності у дівчат 15 років розвинені недостатньо. Більшість із них мали низький – 16,43%, нижче середнього
– 21,43% середній – 27,14%, вище середнього – 22,14% та високий –
12,86% рівні розвитку координаційних здібностей. Особливо це стосується здібності до збереження стійкості пози (статична рівновага)
у тесті «Бондаревського» (низький – 35%, нижче середнього – 30%),
здібності до диференціювання просторово-часових параметрів рухів
у тесті «Човниковий біг 4х9 м» (низький – 60%, нижче середнього
– 5%), здібності до загальної координованості рухів руками у тесті
«Копилова» (нижче середнього – 40%) та здібності до оцінки і регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів у тесті «Накидання кільця на стійку» (низький – 20%, нижче середнього – 10%).
Крім того, необхідно заначити достатній рівень виконання типових для ігрової діяльності вправ, зокрема «Передачі двома руками
зверху біля стіни стоячи до неї обличчям і спиною» (нижче середнього – 20 %, середній – 20 %, вище середнього – 30% та високий – 30%) та
«Верхньої прямої подачі у зону 4-5 із 5 спроб» (нижче середнього – 20
%, середній – 30 %, вище середнього – 30% та високий – 20%). Жодна
учениця не виконала дані вправи на низькому рівні. Відмічався до39
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статньо високий прояв здібності до загальної координованості рухів,
диференціювання швидкісно-силових параметрів при зміні положення тіла у тесті «Берпі» (середній – 45% та вище середнього – 30%)
і здібності до оцінки і регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів у тесті «Накидання кільця на стійку» (середній – 20%,
вище середнього – 20% та високий – 30%).
У процесі комплексного контролю координаційної підготовленості
дівчат 15 років встановлені статистично достовірні зміни за всіма показниками в обох групах (р<0,05). Спостерігається тенденція до більшого покращення результатів в сторону експериментальної групи.
Звертає увагу, значний приріст показників виконання типових
для ігрової діяльності вправ запропонованих навчальною програмою
з фізичної культури профільного рівня, зокрема «Передачі двома руками зверху біля стіни стоячи до неї обличчям і спиною» на 77,78%
та «Верхньої прямої подачі у зону 4-5 із 5 спроб» на 86,67% в експериментальній групі. Дані показники перевищують значення приросту
показників контрольної групи на 18,96% та 42,92% відповідно.
Достатньо високі зміни результатів у експериментальній групі
спостерігались у здібності до оцінки і регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів у тесті «Накидання кільця на стійку»
на 42,86%. Різниця приросту показників порівняно з контрольною
групою складає 14,95%.
У тестах «Берпі» та «Бондаревського» відбулись помітно нижчі
прирости. Після проведення контрольного тестування результати
експериментальної групи змінились на 21,15% і 20,65% відповідно.
Різниця між групами склала 7,82% та 5,42%.
Найменший позитивний приріст показників на 5,76% в експериментальній і на 2,85% в контрольній групах відбувся в «Човниковому
бігу 4х9 м» і на 9,66% в експериментальній і на 5,68% в контрольній групах у тесті «Копилова». Можливо це пов’язано з низьким рівнем розвитку швидкісно-силової витривалості та вольових якостей у дівчат.
Обговорення результатів дослідження
Отримані результати доповнюють відомості про особливості розвитку координаційних здібностей у школярів (Лях В.И., 2000, 2006;
Марченко С.І., 2008; Марченко С.І., Якименко О.С., 2013; С. І. Марченко, Б. А. Бережняк, 2014) та підтверджують дослідження Ляха В.И.
(2006), Іващенко О.В., Дуднік З.М. (2011) Марченко С.І., Якименка
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О.С. (2013), що з 15 до 17–18 років продовжується подальший розвиток координаційних здібностей, після часткової стабілізації у період
статевого дозрівання. Тому, цілеспрямоване вдосконалення координаційних здібностей у сенситивні періоди їхнього розвитку дозволить
на більш якісному рівні засвоювати арсенал технічних прийомів гри у
волейбол і ефективно застосовувати їх у змагальній діяльності.
Результати педагогічного тестування координаційних здібностей
дівчат15 років в цілому свідчать про недостатній рівень їх розвитку,
що доповнює дані отримані Іващенко О.В., Дуднік З.М. (2011), Марченко С.І., Якименка О.С. (2013), Ivashchenko, O.V., Yermakova, T.S.,
Cieslicka, M., Zukowska, H. (2015), Голенковою Ю.В., Галкіною А.В.
(2015), Кравчук Т.М., Голівець К.М. (2015).
Підтверджено i розширено уявлення, щодо проблеми ефективності широкого використання ігрового та змагального методу в розвитку та вдосконаленні координаційних здібностей школярів (Беляев
А.В., 2004; Лях В.И., 2006; Каширин В.А., Бурцев А.В., Назаренко Л.Д.,
2009; Бурцев А.В., 2011; Худолій О.М., Іващенко О.В., 2014; Марченко
С.І., Захарова Є.Г., 2015; Марченко С.І., 2008, 2017). В.И. Лях (2006)
звертає увагу на те, що більшість вправ рекомендованих для розвитку координаційних здібностей можна провести цими методами.
Отримані дані співпадають з висновками Каширина В.А., Бурцева А.В., Назаренка Л.Д. (2009), Бурцева А.В. (2011), Муаяд Маклоуф
(2014) про те, що найбільший ефект у формуванні елементів техніки
гри у волейбол на етапі початкової підготовки може бути досягнуто
при акцентованому впливі вправами координаційного характеру.
При цьому доцільно поєднувати виконання відповідних фізичних
вправ із основними технічними прийомами.
Висновки
Аналіз сучасної науково-методичної літератури дозволив
з’ясувати, що розвиток координаційних здібностей є однією з найважливіших та невід’ємних складових процесу підготовки юних волейболістів і дав змогу підібрати комплекс тестів оцінки координаційної підготовленості у відповідності до вікових, статевих і специфічних для волейболу особливостей.
На початку педагогічного експерименту більшість учениць мали
низький, нижче середнього, середній та вище середнього рівні розвитку координаційних здібностей.
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Відзначено стійке покращення показників координаційних здібностей специфічних для гри у волейбол у дівчат 15 років. Паралельно з цим ігрові навички досягли позитивного рівня.
Деякі учні вище середнього та високого рівнів підготовленості
увійшли до складу шкільної збірної команди і мали можливість виступати на районних змаганнях з волейболу «Шкільна волейбольна
ліга України».
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Порівняльна характеристика
функціональної і рухової підготовленості
хлопців 13-14 років, які навчаються
у Пісочинському колегіумі
Детинич С. О.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ
В навчальному процесі в школі фізична культура виконує як
освітні так і оздоровчі функції (Круцевич, Т. Ю., 2000; Носко, М.О.,
Єрмаков, С.С., & Гаркуша, С.В., 2010).
Дослідженню рухової і функціональної підготовленості школярів середніх і старших класів присвячені роботи Іващенко, О., &
Шепеленко, Г. (2014), Іващенко, О., & Макарова, О. (2013), Masliak,
I.P., & Mameshina, M.A. (2018). Встановлено вплив вікового розвитку на динаміку функціональної і рухової підготовленості школярів. Особливості розвитку сили і координації рухів досліджувалися
Veremeenko, V. (2018), Ivashchenko, O.V., Khudolii, O.M., Iermakov, S.S.,
& Prykhodko, V.V. (2018).
Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka,
M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2017) вказують на особливості методологічних підходів до педагогічного контролю функціональної і рухової підготовленості школярів.
Багатофакторна структура функціональної і рухової підготовленості школярів була виявлена у дослідженнях Іващенко, О.В. (2016),
Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M.,
Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2017), Ivashchenko, O., Khudolii,
O., Iermakov, S., Bartik, P., & Prykhodko, V. (2018).
Для дослідження багатофакторної структури функціональної
і рухової підготовленості школярів використовується методологія
багатовимірних статистик (Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii,
O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T., 2017; Ivashchenko, O.,
Khudolii, O., Iermakov, S., & Prykhodko, V., 2018).
На ефективність використання моделювання, дискримінантного і факторного аналізу в дослідженнях рухової підготовленості
школярів вказують роботи Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007),
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Ivashchenko, O. V., & Kapkan, O. O. (2016), Ivashchenko, O., Khudolii, O.,
Iermakov, S., & Prykhodko, V. (2018).
Мета дослідження - визначити можливість розпізнання стану
розвитку функціональної і рухової підготовленості хлопців 13-14
років на основі методології багатовимірних статистик.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь хлопці
13 років (n=10), 14 років (n=10), які навчаються у Пісочинському
колегіумі. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості
дослідження і дали згоду на участь в експерименті.
Організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань
були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної
статистики обробки результатів дослідження. У плануванні дослідження використані концептуальні підходи до розробки програми
наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті (Худолій, & Іващенко, 2014).
У програму тестування ввійшли загальновідомі тести (Лях, 2000,
2001; Сергієнко, Л.П., Чекмарьова, Н.Г., & Хаджинов, В.А., 2012; Худолій, & Іващенко, 2014; Круцевич, Т.Ю., Воробйов, В. І., & Безверхня,
Г. В., 2011).
Статистичний аналіз. У дослідженні використовувалася програма – IBM SPSS 23. Для кожної змінної розраховуються наступні статистики: середні значення, стандартні відхилення, t-критерій
стьюдента для незалежних виборок. Був здійснений дискримінантний аналіз.
У процесі дискримінантного аналізу була створена прогностична
модель для належності до групи. Дана модель будує дискримінантну
функцію (або, коли груп більше двох — набір дискримінантних
функцій) у вигляді лінійної комбінації предіктор‑них змінних,
що забезпечує найкращий поділ груп. Ці функції будуються за набором спостережень, для яких їх належність до груп відома. Ці
функції можуть надалі застосовуватися до нових спостережень з
відомими значеннями предікторних змінних і невідомої груповою
приналежністю. Для кожної змінної розраховуються наступні статистики: середні значення, стандартні відхилення, однофакторний
дисперсійний аналіз для кожної змінної (M — статистика Боксу
45

Матеріали конференції

(Box’s M test), групова кореляційна матриця, групова коваріаційна
матриця, коваріаційні матриці для окремих груп, загальна коваріаційна матриця). Для кожної канонічної дискримінантної функції:
власне значення, відсоток дисперсії, канонічна кореляція, лямбда
Уїлкса (Wilks’ Lambda), χ‑квадрат (Chi‑square). Для кожного кроку:
апріорні ймовірності, коефіцієнти функції Фішера, нестандартизовані коефіцієнти функції, лямбда Уїлкса (Wilks’ Lambda) для
кожної канонічної функції.
Протокол дослідження був затверджений Етичним комітетом Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди. Крім того, діти та їхні батьки або законні опікуни
були повністю інформовані про всі особливості дослідження, а підписаний документ про інформовану згоду було отримано від усіх
батьків.
Результати дослідження
Статистично достовірні розбіжності у підготовці хлопців 13 і 14
років спостерігаються у тесті № 4 “Проба Серкіна, 2 фаза” та тесті №
“Оцінка сприйняття силових параметрів рухів, 1/3”. Хлопці 14 років
показують кращі результати. У тестах №№ 1-3, 5, 9-14, 16-17 спостерігається тенденція до покращення результатів тестування у хлопців
14 років.
Для уточнення розбіжностей в функціональній і руховій підготовленості школярів 13 і 14 років проведений дискримінантний
аналіз. Перша канонічна функція пояснює варіацію результатів на
100,0%, що свідчить про їх високу інформативність. Коефіцієнт кореляції між розрахунковими значеннями дискримінантної функції
і показниками належності до групи рівний r=0,991 і свідчить про
високу прогностичність першої канонічної функції. Власне значення
першої канонічної функції свідчить про вдало підібрані коефіцієнти
в ній.Перша функція має високу дискримінантну здатність і значення
в інтерпретації відносно генеральної сукупності.
Нормовані коефіцієнти дозволяють визначити співвідношення
вкладу змінних в результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну функцію входять змінні № 7 “Згинання та розгинання рук у висі”,
№ 8 “Вис на зігнутих руках”, № 2 “Проба Серкіна, 1 фаза”. Структурні
коефіцієнти дискримінантної функції вказують на зв’язок змінних з
функцією. Так, функція найбільш суттєво зв’язана зі змінними, які
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характеризують функціональну підготовленість (№ 3 “Проба Серкіна, 2 фаза”), координаційну і силову підготовленість (№ 14 “Оцінка
сприйняття силових параметрів рухів, 1/3”, № 8 “Вис на зігнутих руках”, № 9 “Стрибок у довжину з місця”). На основі нестандартизованих коефіцієнтів здійснюється розподіл хлопців на групи за функціональною і руховою підготовленістю.
Дискримінантний аналіз дозволив дати відповідь на питання
наскільки достовірно можно відділити один клас від іншого за набором запропонованих змінних; які з цих змінних найбільш суттєво
впливають на розрізнення класів; до якого класу належить об’єкт на
основі значень дискримінантних змінних. Це дає можливість стверджувати, що класифікація хлопці 13 і 14 років можлива на основі
результатів тестування за наведеною батареєю тестів. Хлопці 13 і 14
років за функціональною і руховою підготовленістю статистично достовірно відрізняються один від одного.
Дискусія
Наведені результати свідчать, що дискримінантний аналіз дозволяє розпізнати стан функціональної і рухової підготовленості хлопців 13-14 років за результатами тестування і доповнюють дані про
використання дискримінантної функції в класифікації учнів за руховою активністю (Gert-Jan de Bruijn, & Benjamin Gardner, 2011; Lulzim,
2013). Також, як і в роботах Geoffrey, and Gabie (1982), Ivashchenko,
Iermakov, and Khudolii (2017) ми спостерігали високу дискримінантну і прогностичну здатність отриманих функцій в оцінці функціональної і рухової підготовленості хлопців 13-14 років.
Для практичного застосування результатів дискримінантного
аналізу використовуються нестандартизовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції. Ймовірність того, що деякий випадок
належить до прогнозованої групи розраховується на основі підстановки у дискримінантну функцію значень набору змінних, які відповідають данному випадку. Порівняння отриманних результатів з
величиною центроїдів дає можливість визначити групу до якої відноситься результат.
Висновки
На основі канонічних коефіцієнтів дискримінантної функції
можлива класифікація хлопців 13 і 14 років за рівнем функціональної
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та рухової підготовленості відповідно до їх віку, що має практичне
значення для розробки ефективних програм фізичної підготовки
хлопців середніх класів.
Структурні коефіцієнти дискримінантної функції найбільш суттєво зв’язана зі змінними, які характеризують функціональну підготовленість (№ 3 “Проба Серкіна, 2 фаза”), координаційну і силову
підготовленість (№ 14 “Оцінка сприйняття силових параметрів рухів,
1/3”, № 8 “Вис на зігнутих руках”, № 9 “Стрибок у довжину з місця”).
На основі нестандартизованих коефіцієнтів здійснюється розподіл
хлопців на групи за функціональною і руховою підготовленістю.
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Вплив музичного супроводу на
суб’єктивну оцінку фізичного
навантаження в ході тренувальних
занять з художньої гімнастики
Кравчук Т. М., Санжарова Н. М., Будянська А. Є.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди
Вступ
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій.
Художня гімнастика - вид спорту, що невід’ємно пов’язаний з музикою. Всі змагальні вправи гімнасток за правилами змагань мають
виконуватися під музичний супровід. Рівень музично-рухової підготовки гімнасток значно впливає на суддівську оцінку за виконання
вправ на змаганнях.
Аналіз досліджень щодо витоків розвитку художньої гімнастики
показав, що саме музика, музично-ритмічна підготовка стали початком розвитку цього красивого виду спорту. Від ідей фізичного розвитку дівчат і жінок Ж. Демені, ритмічної гімнастики Ж. Далькроза, виразної гімнастики Ф. Дельсарта та танцювального мистецтва
А. Дункан, які визнавали музику рушійним фактором розвитку їхніх
видів рухової діяльності, художня гімнастика взяла все саме краще
(Т. Нестерова, 2012).
У дослідженнях низки авторів доведена ефективність музичної
стимуляції спортивної працездатності під час уроків фізичної культури (Ю. Коджаспіров, 1989, 2016; Т. Ротерс, 2005), фізичного виховання студентів (С. Кумскова, Н. Орленко, 2006; О. Круглянський,
Т. Кравчук, 2010), навчально-тренувальних занять в різних видах
спорту (Ю. Коджаспіров, 1998; В. Титов, А. Кожушко, 1989; В. Цветков, В. Шапошнікова, 2004; Ж. Козіна зі співавторами 2018).
Проте визначення впливу музичного супроводу на суб’єктивну
оцінку фізичного навантаження в ході тренувальних занять з художньої гімнастики предметом окремого дослідження ще не було.
Мета дослідження – розкрити вплив музичного супроводу на
суб’єктивну оцінку фізичного навантаження в ході тренувального
заняття в художній гімнастиці.
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Методи дослідження – аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; бесіди з фахівцями; педагогічний експеримент, суб’єктивна оцінка фізичного навантаження
за шкалою Борга (Borg RPE scale); математико-статистичні методи.
Основний матеріал дослідження. Учасниками дослідження були
12 гімнасток віком від 12 до 15 років, що тренувалися в Харківській
КДЮСШ №5 і мали спортивні розряди: І - 5 осіб, КМС - 7 осіб. Для
визначення впливу музичного супроводу на суб’єктивну оцінку фізичного навантаження досліджувані взяли участь в педагогічному
експерименті, сутність якого полягала в проведенні однакового за
структурою і змістом заняття, але в одному випадку з використанням музичного супроводу, а в іншому без нього.
Як показує досвід підготовки кваліфікованих гімнасток (Л. Карпенко, 2007), заняття з художньої гімнастики мають традиційну
структуру і включають підготовчу, основну і заключну частини, але
вони в свою чергу діляться на фрагменти. Більше всього фрагментів включає підготовча частина, зокрема: втягуючий танцювальнобіговий (спортивні й специфічні види ходьби й бігу, танцювальні
кроки і їх поєднання); розминочні вправи біля опори й на середині
(загальнорозвиваючі вправи, хореографічні та вправи на розвиток
гнучкості); рівноважно-обертальну й стрибкову підготовку. В основній частині гімнастки відпрацьовують свої змагальні вправи, чому
передує предметна підготовка (ізольоване виконання елементів, найбільш характерних для даного предмета). Заключна частина передбачає фізичну підготовку у вигляді комплексів чи колового тренування,
або вправи на розслаблення.
Музика, як правило, використовується тренерами лише при виконанні гімнастками змагальних композицій у основній частині заняття, тому в залежності від кількості спортсменок у групі, кожна
гімнастка за заняття виконує всього 2-8 «прогонів» своєї вправи під
музику. Під час розминки, тренування окремих елементів і комбінацій вправ, предметної підготовки, заключної частини, музика, головним чином, не використовується, що доводять результати опитування, проведеного серед тренерів. Так 7 з 11 (63,6%) опитаних
тренерів не використовують музичний супровід під час підготовчої
частини взагалі, 2 (18,2%) використовують частково, під час хореографії і лише 2 (18,2%) тренери з опитаних намагаються кожного разу
проводити підготовчу частину заняття під музичний супровід. При
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цьому опитування 43 гімнасток 12-15 років показало, що всі до однієї
хотіли, щоб музика була невід’ємним складником будь якої частини
тренувального заняття. Розбіжності виявлялися лише в музичних
уподобаннях.
У нашому експерименті, при проведенні заняття гімнастикою під
музичний супровід, у ході підготовчої частини ми використовували
музику впрацьовування, яка складалася в основному зі спортивних,
народних і танцювальних мелодій із чітким та ясним ритмічним малюнком, приблизно відповідним ритмічним особливостям виконуваних фізичних вправ. Під час основної частини використовувалася
так звана лідируюча музика - ритмічна музика різних стилів з чітким
структурованим ритмом, яка мала задавати спортсменкам темп виконання вправ у підходах (О. Круглянський, Т. Кравчук, 2010). Змагальні вправи гімнастки виконували під свою музику, або музику
інших спортсменок. Для заключної частини було підібрано більш
спокійну музику, але також з чітким ритмом, підібраним під характер
вправ ЗФП.
Рівень навантаження, отриманого під час кожного фрагменту
заняття, проведеного як під музику так і без музичного супроводу,
гімнастки оцінювали за шкалою Борга (Borg RPE scale). Шкала включала значення від 6 - зовсім без зусиль, до 20 - максимальні зусилля.
Аналіз результатів дослідження показав, що при виконанні більшості фрагментів тренувального заняття з музичним супроводом,
гімнастки випробовували менше навантаження чим при виконанні
тих же фрагментів без музики. Особливо це стосується фрагментів, які включали загальнорозвиваючі й хореографічні та стрибкові
вправи, а також підготовчої частини вцілому. Виключенням було
лише сприйняття навантаження під час рівноважно-обертальної підготовки. Так, виконання гімнастками рівноваг і поворотів під музику
було оцінене як важче, ніж без музики. За оцінкою гімнасток, більше
навантаження вони випробовували і під час виконання змагальної
вправи під музику, спричинене, на нашу думку, не можливістю уповільнити заданий музикою темп виконання та викликаною музикою
емоційну напругу.
Висновки. У дослідженні експериментально доведено, що навантаження, яке випробовують гімнастки під час тренувальних занять
з використанням музичного супроводу, вцілому сприймається як
легше, ніж під час занять, проведених без музики.
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Характеристика показників рухової
координації дівчат 11 класу у
процесі навчання волейболу за
програмою профільного рівня
Марченко С.І., Боєчко В.О.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ. У зв’язку з інтеграцією України в європейський
освітній простір відбувається реформування сучасної системи освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, яке передбачає її профілізацію та створення умов для неперервного вдосконалення людини
впродовж усього життя (Єрмолова В.М. та інші, 2010).
На планомірне вирішення поставлених завдань у сфері професійної освіти негативно впливають такі фактори як ослаблене здоров’я
сучасних учнів, їх низька рухова активність (Круцевич Т.Ю., 2000),
слабкі результати у показниках рухової та фізичної підготовленості
(Круцевич Т.Ю., 2000; Марченко С.І., 2008; Марченко С.І., Герасименко А.С., 2012; Марченко С.І., Щербина Є.С., 2012; Марченко С.І.,
Сябро О.К., 2012; Марченко С.І., Якименко О.С., 2013; Марченко С.І.,
Бережняк Б.А., 2014; Худолій О.М., Іващенко О.В., 2014; Марченко
С.І., Захарова Є.Г., 2015) та знижений рівень мотивації до систематичних занять фізичними вправами (Васкан І., Цюпак Ю., 2010). Тому
виникає необхідність забезпечити різноманіття форм і варіативність
змісту фізичного виховання, що дозволяє організовувати рухову
активність учня, співвідносно ціннісним орієнтаціям, інтересам,
потребам. У якості оптимальних засобів оздоровчо-кондиційного
тренування, здатних надати комплексний вплив на організм учнів
спеціалісти (Бойчук Р.І., 2010; Марченко С.І., Денисюк О.О., 2017 та
інші) рекомендують заняття волейболом.
Мета дослідження: полягає в аналізі процесу формування рухових навичок з волейболу в дівчат 16 років, які навчаються за профільним рівнем, на основі розвитку координаційних здібностей.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь дівчата
11-х класів ЗОШ №167 м. Харкова (n=20).
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Організація дослідження. Для досягнення поставленої мети та
розв’язання завдань був проведений педагогічний експеримент за
результатами якого зроблено аналіз впливу засобів волейболу на динаміку розвитку координаційних здібностей дівчат 16 років. У програму тестування ввійшли широко відомі тести: «верхня передача
м’яча в русі», «нижня передача м’яча в русі», «верхня передача м’яча
в парах», «нижня передача м’яча в колі», «човниковий біг «ялинкою»
70,2 м», «верхня передача м’яча через сітку в парах», «нижня передача
м’яча через сітку в парах» (Екимова А.В., Марчук С.А., Степина Т.Ю.,
2015) «передачі двома руками зверху біля стіни стоячи до неї обличчям і спиною», «верхня пряма подача у зону 4-5 із 5 спроб» (Єрмолова
В.М., Іванова Л.І., Смоліус Г.Г. та ін., 2010).
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики.
Результати дослідження
На початку педагогічного експерименту більшість учениць 11-х
класів мали низький – 31%, нижче середнього – 21%, середній – 22%,
вище середнього – 17,5% та високий – 8,5% рівні розвитку координаційних здібностей.
Дослідженням встановлені статистично достовірні зміни за всіма
показниками в обох групах (р<0,05) окрім тесту «верхня пряма подача у зону 4-5 із 5 спроб» (p>0,05) у контрольній групі. У процентному
співвідношенні відбулися найбільші зміни розвитку спеціальних видів координаційних здібностей дівчат ЕГ у тестах, які пропонуються
навчальною програмою (профільний рівень) «передачі двома руками зверху біля стіни стоячи до неї обличчям і спиною» (39,13%) та
«верхня пряма подача у зону 4-5 із 5 спроб» (53,85%). Відносно великі
прирости в ЕГ спостерігались також у тестах «верхня передача м’яча
через сітку в парах» (31,03%), «нижня передача м’яча через сітку в
парах» (33,33%). А в усіх інших випробуваннях зростання відбувалось помітно нижче: «верхня передача м’яча в русі» (21,21%), «нижня передача м’яча в русі» (28,33%), «верхня передача м’яча в парах»
(20,37%), «нижня передача м’яча в колі» (27,21%). Найменший позитивний приріст показників (10,93%) відбувся в «човниковому бігу
«ялинкою» 70,2 м».
У КГ також виявляли тенденцію до відсоткового приросту значень досліджуваних показників, але воно було помітно нижче. Отри55
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мані дані узгоджуються з результатами досліджень Ляха В.И. (2006),
що вік з 14-15 до 17-18 років теж є сенситивним періодом для розвитку координаційних здібностей.
Висновки
Аналіз стану проблеми в науково-методичній літературі показав,
що координаційні здібності серед інших фізичних якостей волейболіста займають особливе місце.
Результати педагогічного тестування координаційних здібностей
дівчат 16 років на початку педагогічного експерименту свідчать про
недостатній рівень їх розвитку.
Під час формувального експерименту було виявлене значне зростання рівня координаційних здібностей і технічних умінь у дівчат
16 років експериментальної групи (р<0,05). Динаміка отриманих даних засвідчила, що систематичне виконання вправ, спрямованих на
розвиток спеціальних координаційних здібностей старшокласниць,
запропонованих профільною програмою, сприяє якості виконання
провідних вправ у волейболі.
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Порівняльна характеристика
функціональної і рухової підготовленості
хлопців і-іі курсів, які навчаються
у новомосковському коледжі
дніпровського державного аграрноекономічного університету
Барилко М. Г.
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Вступ
Дослідженню рухової і функціональної підготовленості школярів
середніх і старших класів присвячені роботи Іващенко, О., & Шепеленко, Г. (2014), Іващенко, О., & Макарова, О. (2013), Masliak, I.P., &
Mameshina, M.A. (2018). На багатофакторну структуру функціональної і рухової підготовленості вказують результати дослідження Худолій, О.М. & Іващенко, О.В. (2014), Іващенко, О.В. (2016), Ivashchenko,
O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W.,
Nosko, M., & Yermakova, T. (2017).
Для дослідження багатофакторної структури функціональної
і рухової підготовленості школярів використовується методологія
багатовимірних статистик (Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii,
O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T., 2017; Ivashchenko, O.,
Khudolii, O., Iermakov, S., & Prykhodko, V., 2018).
Мета дослідження – визначити можливість розпізнання стану
розвитку функціональної і рухової підготовленості хлопців I-II курсів коледжу на основі методології багатовимірних статистик.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь хлопці І
курсу (n=10), ІІ курсу (n=10), які навчаються у Новомосковському
коледжі Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті.
Організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань
були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної
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статистики обробки результатів дослідження. У плануванні дослідження використані концептуальні підходи до розробки програми
наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті (Худолій, & Іващенко, 2014).
У програму тестування ввійшли загальновідомі тести (Лях, 2000,
2001; Сергієнко, Л.П., Чекмарьова, Н.Г., & Хаджинов, В.А., 2012; Худолій, & Іващенко, 2014).
Статистичний аналіз. У дослідженні використовувалася програма – IBM SPSS 23. Для кожної змінної розраховуються наступні статистики: середні значення, стандартні відхилення, t-критерій стьюдента
для незалежних виборок. Був здійснений дискримінантний аналіз.
Протокол дослідження був затверджений Етичним комітетом Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди. Крім того, діти та їхні батьки або законні опікуни були
повністю інформовані про всі особливості дослідження, а підписаний
документ про інформовану згоду було отримано від усіх батьків.
Результати дослідження
Статистично достовірні розбіжності у підготовці хлопців І і ІІ
курсів спостерігаються у тестах: № 3, 4, 5 “Проба Серкіна”, № 8 “Згинання та розгинання рук у висі”, № 9 “Вис на зігнутих руках”, № 10
“Стрибок у довжину з місця”, № 15 “Оцінка сприйняття силових параметрів рухів, 1/3 від максимального” та № 17 “Оцінка сприйняття
силових параметрів рухів, 2/3 від максимального”. Хлопці І курсу
показують кращі результати у тестах №№ 5, 15. Хлопці ІІ курсу показують кращі результати у тестах №№ 3, 4, 8, 9, 10, 17.
Для уточнення розбіжностей в функціональній і руховій підготовленості хлопців І і ІІ курсів проведений дискримінантний аналіз.
Перша канонічна функція пояснює варіацію результатів на
100,0%, що свідчить про їх високу інформативність (див. табл. 2).
Коефіцієнт кореляції між розрахунковими значеннями дискримінантної функції і показниками належності до групи рівний r=0,999
і свідчить про високу прогностичність першої канонічної функції.
Власне значення першої канонічної функції свідчить про вдало підібрані коефіцієнти в ній. Перша функція має високу дискримінантну
здатність і значення в інтерпретації відносно генеральної сукупності.
Нормовані коефіцієнти дозволяють визначити співвідношення
вкладу змінних в результат функції. З найбільшим вкладом в кано59
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нічну функцію входять змінні №№ 4 “Проба Серкіна, 2 фаза”, 5 “Проба Серкіна, 3 фаза”, 6 “Човниковий біг 4х9”, 8 “Згинання та розгинання рук у висі”, 10 “Стрибок у довжину з місця, 16 “Оцінка сприйняття
силових параметрів рухів, ½”, 17 “Оцінка сприйняття силових параметрів рухів, 2/3”, які характеризують функціональну, координаційну
і силову підготовленість хлопців І-ІІ курсів коледжу.
Структурні коефіцієнти дискримінантної функції вказують на
зв’язок змінних з функцією. Так, функція найбільш суттєво зв’язана
зі змінними, які характеризують функціональну підготовленість (№ 3,
4, 5 “Проба Серкіна”), координаційну і силову підготовленість (№ 15
“Оцінка сприйняття силових параметрів рухів, 1/3”, № 8 “Згинання та
розгинання рук у висі”, 9 “Вис на зігнутих руках”, 10 “Стрибок у довжину
з місця). На основі нестандартизованих коефіцієнтів здійснюється розподіл хлопців на групи за функціональною і руховою підготовленістю.
Отже, дискримінантний аналіз дозволив дати відповідь на питання наскільки достовірно можно відділити один клас від іншого
за набором запропонованих змінних; які з цих змінних найбільш
суттєво впливають на розрізнення класів; до якого класу належить
об’єкт на основі значень дискримінантних змінних. Це дає можливість стверджувати, що класифікація хлопці І і ІІ курсів коледжу
можлива на основі результатів тестування за наведеною батареєю
тестів. Хлопці І і ІІ курсів коледжу за функціональною і руховою підготовленістю статистично достовірно відрізняються один від одного.
Дискусія
Наведені результати свідчать, що дискримінантний аналіз дозволяє розпізнати стан функціональної і рухової підготовленості хлопців І і ІІ курсів коледжу за результатами тестування і доповнюють дані про використання дискримінантної функції в класифікації учнів за координаційною підготовленістю (Ivashchenko, O.,
Khudolii, O., Iermakov, S., Bartik, P., & Prykhodko, V., 2018 Ivashchenko,
O., Khudolii, O., Iermakov, S., Prykhodko, V., & Cieslicka, M., 2018). Також, як і в роботах Іващенко О.В. (2017), Ivashchenko, Iermakov, and
Khudolii (2017) ми спостерігали високу дискримінантну і прогностичну здатність отриманих функцій в оцінці функціональної і рухової підготовленості.
Для практичного застосування результатів дискримінантного аналізу використовуються нестандартизовані коефіцієнти канонічної дис60
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кримінантної функції. Ймовірність того, що деякий випадок належить
до прогнозованої групи розраховується на основі підстановки у дискримінантну функцію значень набору змінних, які відповідають данному випадку. Порівняння отриманних результатів з величиною центроїдів дає можливість визначити групу до якої відноситься результат.
Висновки
На основі канонічних коефіцієнтів дискримінантної функції
можлива класифікація хлопців І і ІІ курсів коледжу за рівнем функціональної та рухової підготовленості відповідно до їх віку, що має
практичне значення для розробки ефективних програм фізичної підготовки хлопців коледжів.
Структурні коефіцієнти дискримінантної функції найбільш суттєво зв’язана зі змінними, які характеризують функціональну підготовленість (№ 3, 4, 5 “Проба Серкіна”), координаційну і силову підготовленість (№ 15 “Оцінка сприйняття силових параметрів рухів, 1/3”,
№ 8 “Згинання та розгинання рук у висі”, 9 “Вис на зігнутих руках”, 10
“Стрибок у довжину з місця). На основі нестандартизованих коефіцієнтів здійснюється розподіл хлопців на групи за функціональною
і руховою підготовленістю.
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Вплив оздоровчих видів фітнесу на стан та
зміцнення здоров’я жінок 30-32, 40-42 років
Балабай К.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди
Вступ
Погана екологія, інформаційне та емоційне навантаження, стреси, неправильне харчування, надмірна вага, яка здатна спричинити
появу захворювань чи дискомфорт, динамічний і в той же час малорухливий спосіб життя – це ті виклики з якими стикаються переважна більшість людей сьогодні. Однією із основних проблем ХХІ
століття є надмірна вага серед населення, яка у свою чергу спричиняє
появу серцево-судинних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більш як 30% населення планети мають надмірну масу тіла, серед них 16,8% – жінки, 14% – чоловіки. В Україні
це 30% дорослого населення (у більшості країн Європи – 9–20%). З
них близько 20% страждають від ожиріння. Очікується, що до 2025 р.
ці цифри значно зростуть: ожиріння матимуть 40% чоловіків та 50%
жінок планети. Всесвітня організація охорони здоров’я назвала ожиріння неінфекційною епідемією ХХІ ст. (Рассказов А.В., Варюшин
К.А., под. ред. Максимова Л.В., 2016)
З метою зменшення негативних факторів, які здатні впливати
на здоров’я людини все більше людей, у тому числі зрілого віку,
обирають здоровий спосіб життя. Так за даними соціологічного
онлайн опитування, проведеного компанією iVOX Ukraine, у якому
взяло участь 1004 респондентів, 83% жінок та 80% чоловіків стверджують, що дотримуються здорового способу життя. Крім того,
49% респондентів зазначили, що регулярно займаються фізичними вправами (Електронний ресурс http://mmr.ua/show/ukraintsy_
podderzhivayut_trend_ zdorovogo_obraza_zhizni_issledovanie).
Беззаперечно, зайняття фізичними вправами є одним
із фундаментальних компонентів здорового способу життя та засобом зміцнення здоров’я. Сьогодні “ринок спорту (спорт індустрія)” пропонує велике різноманіття спортивних напрямів як
статичного так і динамічного направлення, які не рідко поєднанні із супроводом музики. В залежності від уподобань, рівня фі63
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зичного розвитку та стану здоров’я кожна людина має змогу обрати “свій вид спорту/фізичних вправ”, які здатні задовольнити
її бажання та позитивно впливати на фізичну, емоційну й психологічну сферу. Останнім часом в Україні та і в світі в цілому набирають популярності групові види зайняття фізичними вправами, або
так званий фітнес. За даними дослідження проведеного експертами
інформаційно-аналітичної платформи FitnessConnectUA, в Україні займаються фітнесом близько 1 млн 90 тис. осіб, що становить
2,6% від загальної кількості населення або іншими словами кожен
сороковий українець займається фітесом. Крім того, за даними дослідження вищезазначеної платформи в Європі у фітнес клубах
та оздоровчих закладах займається близько 60 млн осіб (Електронний ресурс http://fitnessconnect.com.ua).
Беззаперечно, даний показник активності громадян вражає, враховуючи ще й той факт, що ринок фітнесу в Україні ще тільки починає встановлюватися.
Фітнес програми є популярними серед жінок, які мають намір
схуднути та покращити свій фізичний стан.
Мета дослідження – встановити, яким чином заняття фітнесом
протягом двох місяців можуть вплинути на масу тіла жінок. Для
досягнення поставленої мети було використано комплекс загальнонаукових методів. Зокрема було використано методи узагальнення,
угрупування та аналізу.
Матеріали і методи
Організація дослідження. Дослідження проводились в спортивному клубі Кінг м Харкова. В них приймали участь 2 группи жінок віком 30-32 р. та 40-42 р. Всі жінки,що прийняли участь у дослідженні,
були здорові та дали згоду на проведення дослідження.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, тестування і методи математичної статистики. Аналіз і узагальнення даних науковометодичної літератури, тестування, методи математичної статистики. Рівень фізичної
підготовленості визначався за показниками рівню прояву основних
фізичних якостей.
Обчислювались такі параметри: середнє арифметичне значення
величини (M); помилка обчислення середньої арифметичної величини (P). Оцінка вірогідності різниці статистичних показників проводиласьза критерієм Стьюдента.
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Результати дослідження та їх обговорення
Результати оцінки тренування жінок 2-х груп покращуються і ці
відмінності носять достовірний характер (р<0,5). За більшістю тренувань жінки 2-х груп поліпшували показники. Незмінних параметрів у дослідженні не виявлено, усі показники покращилися.
Досліджувані мають кращу підготовленість за результатами
(p<0,5), а також мають кращі показники маси тіла та функціонального стану дихальної та серцево-судинної системи. Порівняння показників початкового та підсумкового аналізу показало що ЧСС та
маса тіла змінилися в позитивну сторону для жінок 2-х груп.
Висновки
Групові програми тренувань є ефективними і стимулює позитивні
функціональні зміни в організмі, що формуються, та активно впливають
на корекцію фігури.
Оздоровчій фітнес повинен забезпечувати достатній і необхідний рівень технічної та фізичної підготовленості, які спрямовані на
забезпечення формування та розвитку гарного самопочуття та формування здорового способу життя.
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