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неолимпийский спорт, стратегия развития. 

 

AN INNOVATIVE APPROACH TO RAISING QUALIFICATION OF SPECIALISTS OF NON-OLYMPIC SPORTS 

Leonov Y., Putiatina G. 

Kharkiv State Academy of Physical Culture 

The authors proposed a comprehensive and innovative approach to the process of raising qualifications of functionaries 

of non-Olympic sports. Due to organizational analysis problematic issues of staffing, functioning and development of sports 

organizations of non-Olympic sports were proved. In general pilot program, with the use of modern pedagogical technologies 

is characterized. 

 Keywords: innovative technology, raising qualification, strategy development, human resources, non-Olympic 

sports. 
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Постановка проблеми. Координаційні здібності – одна із суттєвих ознак рухової підготовки людини. Високий 

рівень їх розвитку є запорукою успіхів у різних видах спорту, особливо у тих, у котрих кінцевий результат певною 

мірою обумовлений технічною підготовленістю [9]. 

Координаційні здібності являють собою функціональні можливості певних органів та структур організму, 

взаємодія яких обумовлює узгодження окремих елементів рухів у спільну смислову рухову дію. Серед рухових 

якостей вони займають особливе місце через різноманітні зв’язки з іншими фізичними здібностями. Суттєве 

значення координаційні здібності мають в удосконаленні рухових функцій. Чим вища здібність людини до точного 

аналізу рухів, тим швидше вона оволодіє новими рухами на практиці. 

Різні прояви координаційних здібностей мають своєрідну вікову динаміку біологічного розвитку. 

Відповідальним періодом для формування засвоєння координаційних здібностей дитини є молодший і середній 

шкільний вік.  

Результати наукових досліджень свідчать про те, що розвиток координаційних здібностей відбувається 

гетерохронно; якщо цілеспрямовано впливати на координаційні здібності в період прискореного їх вікового 

розвитку, то педагогічний ефект буде значно вищим [5]. Не дивлячись на те, що велика кількість робіт присвячених 

проблемі розвитку та вдосконаленню координаційних здібностей юних спортсменів [2; 3; 6; 8 ], але залишається 

недостатньо вивченим питання щодо розвитку координаційних здібностей у хлопчиків середнього шкільного віку у 

процесі фізичного виховання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На даний час зібрано достатньо робіт по проблемі розвитку 

координаційних здібностей дітей молодшого і середнього шкільного віку, оскільки саме цей вік є сприятливим для 

розвитку багатьох фізичних здібностей. На думку авторів [1; 2; 4; 7 ], координаційні здібності людини необхідно 

починати розвивати вже в молодшому шкільному віці. Чим старші діти, тим триваліший процес навчання їх 

координаційним здібностям. Вчені приводять доказ того, що інтенсивна і різностороння координаційна підготовка, 

використана в середньому шкільному віці, прискорює процес навчання різним новим діям та створює можливість 

навчання новим рухам (В.К. Бальсевич, 1998; М.А. Годик, 2000; Т.Ю. Круцевич, 2003; Л.В. Волков, 2003; 

О.М. Худолій, 2005).  

Метою дослідження є визначення рівня розвитку координаційних здібностей у хлопчиків 5 класів. 

Методи дослідження. У даному дослідженні для визначення рівня розвитку координаційних здібностей було 

використано наступні методи дослідження: 

 вивчення та узагальнення літературних джерел; 

 педагогічне спостереження; 

 педагогічне тестування; 

 методи математичної статистики.  

У дослідженні брали участь хлопчики 5 класів (всього 45 учнів). Дослідження були організовані та проведені на 

базі ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Городниця, Новоград-Волинського району, Житомирської області.  

Для визначення координаційних здібностей було використано методику Бондаревського. Учаснику тестування 

пропонують набути стійкого положення на одній нозі. Друга нога зігнута, а її п’ята торкається колінного суглоба 

опорної ноги, руки на поясі, голова пряма. Необхідно утримати це положення якомога довше. Реєстрація часу на се-

кундомірі починається після набуття стійкого положення, а закінчується у момент втрати рівноваги.. Визначення 

часу утримання статичної пози. 

Загальні вказівки та зауваження. 

1. Виконання тесту може проводитися із закритими і відкритими очима. 

2. Невеликі гойдання тулуба не вважаються втратою рівноваги. 

3. Реєстрація часу проводиться з точністю 0,1 с. 

4. Утримання статичної пози проводиться на правій і лівій нозі. Кращий результат заноситься у протокол. 

Середні дані статичної рівноваги для дітей і молоді віком 7-17 років наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Середні значення статичної рівноваги (проба Бондаревського) для дітей і молоді віком 7-17 років, с 

Умова виконання тесту 
Вік, років 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Із закритими очима  

3 відкритими очима 

6 

14 

10 

20 

13 

22 

15 

25 

17 

27 

18 

45 

18 

52 

19 

55 

18 

50 

17 

45 

16 

44 

 

Результати дослідження та їх обговорення. Рівень розвитку координаційних здібностей визначали за 

допомогою тесту човниковий біг 3х10м з оббіганням набивних м’ячів з метою контролю здібності до оцінки і 

регуляції просторово-часових та динамічних параметрів руху. У результаті дослідження були отримані такі дані 

(рис. 1): 17,8% учнів показали низький рівень розвитку координаційних здібностей, 20% – нижче середнього, 28,9% – 

середній рівень, 22,2% – вище середнього, 11,1% –високий рівень розвитку. 
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Рис. 1. Рівень розвитку координаційних здібностей у хлопчиків 5-х класів 

Середні дані статичної рівноваги у дітей середнього шкільного віку за методикою Бондаревського представлені 

у таблиці 2, які загалом мають показники нижче норми стандартів для даної вікової групи. 

Таблиця 2 

Середні значення статичної рівноваги у хлопчиків 5 класів, с 

Умова виконання тесту Х  ± m 

Із закритими очима 16,6 ±2,96 

З відкритими очима 25,4±8,6 

 

Проведене дослідження дало змогу одержати дані про рівень розвитку координаційних здібностей, які загалом 

відповідають середньому рівню (9,09±0,8). Середні значення даних статичної рівноваги свідчать про те, що у 

хлопчики 5 класів не достатньо розвинуті координаційні здібності, тому вони мають показники нижче вікових 

стандартів. 

Висновки 

1. Аналіз літературних джерел з даного питання свідчить на те. Що в даний час велика увага приділяється 

розвитку фізичних якостей у дітей шкільного віку. Щодо розвитку координаційних здібностей, то слід зазначити, що 

високий рівень їх розвитку є запорукою успіхів у різних видах спорту, тому важливою є розвиток координаційних 

здібностей у хлопчиків середнього шкільного віку. 

2. За результатами проведеного дослідження виявлено, що 37,8% хлопчиків 5 класів мають низький та нижче 

середнього рівень розвитку координаційних здібностей. Середні значення статичної рівноваги знаходяться нижче 

норми для школярів 5 класів. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на підбір засобів гімнастики та спортивних ігор з метою підвищення 

рівня розвитку координаційних здібностей у дітей середнього шкільного віку. 
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АНОТАЦІЇ 

 

ОЦІНКА КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Мельничук Д. Р., Ляшко Ю. С. 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

У статті представлено теоретичне обґрунтування щодо особливостей розвитку координаційних здібностей у 

дітей середнього шкільного віку. Визначено рівень розвитку координаційних здібностей у хлопчиків 5 класів. 

Ключові слова: координаційні здібності, учні, середній шкільний вік. 

 

ОЦЕНКА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Мельничук Д. Р., Ляшко Ю. С. 

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 

В статье представлено теоретическое обоснование особенностей развития координационных способностей у 

детей среднего школьного возраста. Определен уровень развития координационных способностей у мальчиков 5 

классов. 

Ключевые слова: координационные способности, ученики,средний школьный возраст. 

 

EVALUATION OF COORDINATION ABILITIES OF SECONDARY SCHOOL AGE CHILDREN 

Melnychuk D., Liashko J. 

Zhytomyr Ivan Franko State University 

The article presents theoretical justification regarding the features of development of coordination abilities of secondary 

school age children. The level of coordination abilities of the fifth forms schoolboys has been defined.  

Keywords: coordination abilities, pupils, school age. 

 

 

 


