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Анотація
Мета: оптимізувати режим використання ігрових засобів для розвитку спритності хлопчиків 2–4 класів.
Матеріали і методи: для проведення експерименту в кожному класі було створено по вісім дослідних груп (n=48).
Всього таких дослідних груп було 24. У дослідженні використовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагаль‑
нення науково-методичної літератури; педагогічне тестування; методи математичного планування експерименту
(ПФЕ 23); метод моделювання.
Результати: встановлено, що для розвитку спритності необхідно виконувати до 5 ігор хлопчикам 2–4 класів.
Кількість повторів для учнів 2–3 класів складає 2, а у хлопчиків 4-х класів – 3 з інтервалами відпочинку 30–40 с.
Ефективний розвиток спостерігається упродовж 40 уроків у хлопчиків 2-х і 4-х класів, упродовж 20 уроків у
хлопчиків 3-х класів. Після чого рекомендується використання інших засобів. Тривалість гри варіює від 1 до 2 хв.
Висновок: аналіз науково-методичної літератури виявив, що рівень рухової підготовленості, одним із основних
компонентів якої є спритність, значною мірою визначає стан фізичного i психічного здоров’я дітей. Встановлено,
що природне зростання координаційних здібностей з 7 до 10 років у хлопчиків складає 22,5–80,0% (в середньому
56,2%). У розвитку спритності школярів молодших класів особливе місце належить ігровим діям.
Застосування ПФЕ типу 23 дало змогу вивчити багатофакторну структуру ігрового навантаження учнів 2–4
класів, уточнити співвідношення факторів для їх використання у період розвитку спритності хлопчиків 2–4
класів під час уроків фізичної культури. Наведені рівняння регресії є моделями які можуть бути використані для
визначення оптимального співвідношення ігрових засобів у навчальному процесі учнів 2–4 класів.
Ключові слова: спритність; рухливі ігри; хлопчики 2–4 класів.

ня необхідного рівня рухово-координаційних здіб
ностей [Мохова, Л.Н. & Камалетдінов, В.Г., 1995). У
ряді праць Волкова, Л.В. (1980, 2010) та Ляха, В.И.
(2006) відображено динаміку розвитку коорди‑
наційних здібностей в онтогенезі. За данимиМу‑
равйова, В.А. & Назарової, Н.Н. (2004), Круцевич,
Т.Ю. (2003) у віковому періоді від 7-8 до 11-12 років
відмічаються найвищі темпи розвитку координа‑
ційних здібностей. Особливо бурхливий розвиток
відбувається у дівчаток до 11 років, у хлопчиків до
12 років. При цьому приріст показників з 7 років
складає 75% [Лях, В.И. 2006].
Широке використання у розвитку та вдоскона‑
ленні координаційних здібностей школярів молод‑
ших класів займає ігровий та змагальний метод.
В.И.Лях (2006) звертає увагу на те, що більшість
вправ рекомендованих для розвитку координацій‑
них здібностей можна провести цими методами.
Підтверджують i розширюють наукові уявлення,
щодо проблеми ігрового спрямування координа‑
ційної підготовки учнів 2-4 класів результати дослі‑
джень отримані Мудриком, С.Б. (1999), Сембратом,
С.В. (2003), Марченко, С.І. & Бережняк, Б.А. (2014),
Марченко, С.І. (2006, 2007, 2008) та інші.

Вступ
Аналіз наукової літератури свідчить
про відсутність науково-обґрунтованих рекомен‑
дацій щодо регламентування та оптимізації рух‑
ливих ігор спрямованих на розвиток спритності у
хлопчиків молодшого шкільного віку.
На сьогодні ще недостатньо вивчені механізми
впливу різних факторів та їх взаємодій на зміну по‑
казників спритності школярів 2-4 класів. Тому, для
досягнення найкращого педагогічного ефекту в ру‑
ховій підготовці учнів необхідно визначити опти‑
мальні співвідношення кількості ігор, їх повторів
та інтервалів відпочинку, як в одному занятті, так і
упродовж навчального процесу.
На нашу думку, повний факторний експеримент
(ПФЕ 23) дасть можливість знайти ці оптимальні
співвідношення ігрових засобів для підвищення
рухової підготовленості хлопчиків 2-4 класів у фі‑
зичному вихованні.
Науковими дослідженнями встановлено, що од‑
ним із важливих компонентів здоров’я є досягнен‑
©

Марченко С., 2017.

98

ТМФВ, 2017, том 17, № 21

Марченко С. Моделювання процесу розвитку спритності у хлопчиків 2–4 класів засобами рухливих ігор

Для побудови оптимальних моделей ігрового
навантаження мають велике значення методи ма‑
тематичної статистики і теорії планування експе‑
рименту запропоновані Лисенковим, А.Н. (1979),
Джонсоном, Н. & Лионом, Ф. (1981). Худолієм, О.М.
& Іващенко, О.В. (2014), Марченко, С.І. (2007, 2009,
2010), Худолій, О.М. & Марченко, С.І. (2007) до‑
ведена можливість управління процесом навчання
та розвитку рухових здібностей за допомогою варі‑
ювання різних умов. Таке управління можливе при
наявності кількісних і якісних характеристик, які
дають можливість створити моделі стану тренова‑
ності людини.
Мета дослідження: оптимізувати режим вико‑
ристання ігрових засобів для розвитку спритності
хлопчиків 2-4 класів.

також обмежувалась рамками уроку та вимогами
Державної програми для 1–4 класів.

Результати дослідження
У результаті проведених досліджень було ви‑
явлено регресійну залежність результатів розвитку
спритності від кількості ігор (Х1), кількості повто‑
рів (Х2) та інтервалів відпочинку (Х3) в хлопчиків
2–4 класів у відповідності до вікових особливостей
(див. табл. 2).
Кожний фактор по різному впливає на зміну по‑
казників спритності учнів. Так у хлопчиків 2-х кла‑
сів упродовж 10-ти уроків позитивно впливають
фактори Х1 (кількість ігор), Х2 (кількість повторів)
і Х1Х3 (взаємодія кількості ігор із інтервалами від‑
починку) (див. табл. 2). Упродовж 20-ти уроків по‑
зитивно впливає фактор кількість ігор (Х1). Упро‑
довж 30-ти уроків позитивно впливають кількість
ігор (Х1) і кількість повторів (Х2). Упродовж 40-ка
уроків спостерігається позитивний вплив взаємодії
кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2) та вза‑
ємодії кількості ігор із кількістю повторів та інтер‑
валами відпочинку (Х1Х2Х3). На зміну показників
спритності у хлопчиків 3-х класів упродовж 10-ти і

Матеріали і методи
Учасники. Для проведення експерименту в кож‑
ному класі було створено по вісім дослідних груп
(n=48). Всього таких дослідних груп було 24.
Організація дослідження. В дослідженні вико‑
ристовувались такі методи: теоретичний аналіз і
узагальнення науково-методичної літератури; педа‑
гогічне тестування; методи математичного плану‑
вання експерименту (ПФЕ 23); метод моделювання.
Відмінності між дослідними групами в методи‑
ці проведення занять диктувалися умовами фак‑
торного експерименту, які представлені у табл. 1.
У експерименті вивчали вплив кількості ігор (Х1),
кількості повторів (Х2) та інтервалів відпочинку
(Х3) на зміну показників спритності (човниковий
біг 4х9 м) учнів 2–4 класів. Нижній і верхній рівні
для обраних факторів були обрані на основі даних‑
Шияна, Б.М. (2002), Билєєвої, Л.В., Короткова, І.М.
(1982), Волкова, Л.В. (1980), власних досліджень, а

Таблиця 2. Регресійна залежність результатів розвитку
спритностівід кількості ігор (Х1), кількості повторів (Х2)
та інтервалів відпочинку (Х3) у хлопців 2-4 класів
Клас

2

Таблиця 1. Матриця плану факторного експерименту
типу 23 вивчення впливу кількості ігор, кількості
повторів та інтервалів відпочинку на розвиток
спритності учнів 2-4 класів

3

Ігрові навантаження
Номер
досліду

Х1
(кількість ігор)

Х2
(кількість
повторів)

Х3
(інтервали
відпочинку)

1
2
3
4
5
6
7
8

2–
8+
2–
8+
2–
8+
2–
8+

1–
1–
3+
3+
1–
1–
3+
3+

20 –
20 –
20 –
20 –
40 +
40 +
40 +
40 +
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Кількість
уроків

Рівняння регресії для кодованих
перемінних

10

Y = 0,466 + 0,078 Х1 + 0,059 Х2 + 0,059 Х1 Х3

20

Y = 0,369 + 0,062 Х1

30

Y = 0,259 + 0,028 Х1 + 0,053 Х2

40

Y = 0,141 + 0,034 Х1 Х2 + 0,034 Х1 Х2 Х3

10

Y = 0,428 + 0,109 Х1

20

Y = 0,263 + 0,075 Х1

30

Y = 0,188 + 0,038 Х3

40

Y = 0,113 – 0,031 Х1 Х2 Х3

10

Y = 0,425 + 0,12 Х1 + 0,075 Х2 + 0,09 Х1 Х2 –
– 0,08 Х1 Х3

20

Y = 0,34 + 0,06 Х1 + 0,065 Х2 – 0,055 Х2 Х3

30

Y = 0,237 – 0,052 Х2

40

Y = 0,108 – 0,043 Х1
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Таблиця 3. Результати дисперсійного аналізу для ПФЕ 23, що вивчає вплив кількості ігор (Х1), кількості повторів
(Х2) та інтервалу відпочинку (Х3) на результати розвитку спритності у хлопців 2–4 класів.
Клас

2

3

4

Кількість уроків

Відношення середніх квадратів (%)
Х1

Х2

Х1Х2

Х3

Х1Х3

Х2Х3

Х1Х2Х3

10

42,96

24,81

0,07

1,72

24,81

0,07

5,57

20

55,87

13,97

0

20,11

5,03

0

5,03

30

16,91

60,33

0,21

5,22

10,23

1,88

5,22

40

3,14

0,35

42,16

0,35

8,71

3,14

42,16

10

73,31

0,06

10,11

4,85

1,50

2,93

7,24

20

81,82

2,27

9,09

5,11

0,57

0,57

0,57

30

23,53

5,88

5,88

52,94

5,88

0

5,88

40

1,56

14,06

6,25

14,06

25

0

39,06

10

41,17

16,08

23,16

0,07

18,30

0,07

1,14

20

24,83

29,14

0,17

0

11,03

20,86

13,97

30

10,74

39,13

0,09

15

19,96

15

40

46,39

0,16

4,01

20-ти уроків значно впливає фактор кількість ігор
(Х1). Упродовж 30-ти уроків позитивно впливають
інтервали відпочинку (Х3). Негативний вплив фак‑
тору взаємодії кількості ігор із кількістю повторів
та інтервалами відпочинку (Х1Х2Х3) на розвиток
спритності спостерігається упродовж 40-ка уро‑
ків. На зміну показників спритності у хлопчиків
4-х класів упродовж 10-ти уроків позитивно впли‑
вають кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2) і
їх взаємодія (Х1Х2). Спостерігається негативний
вплив взаємодії кількості ігор із інтервалами відпо‑
чинку (Х1Х3). Упродовж 20-ти уроків кількість ігор
(Х1) і кількість повторів (Х2) впливають позитивно
а взаємодія кількості повторів із інтервалами від‑
починку (Х2Х3) – негативно. Упродовж 30-ти уроків
кількість повторів (Х2) чинить негативний вплив.
Упродовж 40-ка уроків спостерігається негативний
вплив кількості ігор (Х1).
Аналіз результатів дисперсійного аналізу (див.
табл. 3) показує, що на ефективність процесу роз‑
витку спритності у хлопчиків 2-х класів впливає
кількість ігор (Х1) на 1-му та 2-му етапах 42,96% і
55,87% відповідно. На 3-му і 4-му етапах відміча‑
ється зменшення впливу даного фактора і збіль‑
шення значення фактора кількості повторів (Х2) до
60,33 % на 3-му і факторів взаємодії кількості ігор
із кількістю повторів (Х1Х2) до 42,16% та взаємодії

7,87

27,13

1,44

0,09
13

кількості ігор із кількістю повторів та інтервалами
відпочинку (Х1Х2Х3) до 42,16% на 4-му етапах.
У хлопчиків 3-х класів також спостерігається
високий рівень впливу кількості ігор (Х1) на 1-му,
2-му та 3-му етапах 73,31%, 81,82% і 23,53% відпо‑
відно. На 3-му етапі значно зростає значення ін‑
тервалів відпочинку (Х3) – 52,94%. На 4-му зростає
вплив взаємодії кількості ігор із кількістю повторів
та інтервалами відпочинку (Х1Х2Х3) до 39,06%. У
хлопчиків 4-х класів на 1-му етапі виділився фак‑
тор кількість ігор (Х1) – 41,17%, на 2-му – кількість
ігор (Х1) – 24,83% і кількість повторів (Х2) – 29,14%,
на 3-му – кількість підходів (Х2) – 39,13%, на 4-му –
кількість ігор (Х1) – 46,39% і відмічається зростання
впливу взаємодії кількості ігор із інтервалами від‑
починку (Х1Х3) до 27,13%.

Дискусія
Наведені вище дані підтверджують i розши‑
рюють результати досліджень отримані Мудри‑
ком, С.Б. (1999), Сембратом, С.В. (2003), Марченко,
С.І. & Бережняк, Б.А. (2014), Марченко, С.І. (2006,
2007, 2008) щодо проблеми ігрового спрямування
координаційної підготовки учнів 2-4 класів. Під‑
тверджена ефективність використання планів фак‑
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торного експерименту у педагогічних досліджен‑
нях [Chernenko, S.O., 2015; Ivashchenko, O.V., &
Kapkan, O.O., 2015; Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V.,
Chernenko, S.O., 2015; Khudolii, O.M., Ivashchenko,
O.V., Iermakov, S.S., & Rumba O.G., 2016]. Розшире‑
ні дані про доцільність використання регресійних
моделей у процесі фізичного виховання школярів
[Ivashchenko, O.V., 2016; Худолій, О.М. & Іващенко,
О.В., 2014].

Висновки
Аналіз науково-методичної літератури виявив,
що рівень рухової підготовленості, одним із основ
них компонентів якої є спритність, значною мірою
визначає стан фізичного i психічного здоров’я ді‑
тей. Встановлено, що природне зростання коор‑
динаційних здібностей з 7 до 10 років у хлопчиків
складає 22,5–80,0% (в середньому 56,2%). У розвит
ку спритності школярів молодших класів особливе
місце належить ігровим діям.
Застосування ПФЕ типу 23 дало змогу вивчити
багатофакторну структуру ігрового навантаження
учнів 2–4 класів, уточнити співвідношення факто‑
рів для їх використання у період розвитку сприт‑
ності хлопчиків 2–4 класів під час уроків фізичної
культури. Вони є об’єктивним інструментом опти‑
мізації навчального процесу. Наведені рівняння ре‑
гресії є моделями які можуть бути використані для
визначення оптимального співвідношення ігрових
засобів у навчальному процесі учнів 2–4 класів.

Встановлено, що для розвитку спритності необ‑
хідно виконувати до 5 ігор хлопчикам 2–4 класів.
Кількість повторів для учнів 2–3 класів складає 2, а
у хлопчиків 4-х класів – 3 з інтервалами відпочин‑
ку 30–40 с. Ефективний розвиток спостерігається
упродовж 40 уроків у хлопчиків 2-х і 4-х класів,
упродовж 20 уроків – у хлопчиків 3-х класів, після
чого рекомендується використання інших засобів.
Тривалість гри варіює від 1 до 2 хв.
Наступним завданням експериментальної ро‑
боти буде розробка методичних рекомендацій з
питань організації та методики проведення уро‑
ків фізичної культури з учнями молодших класів
засобами рухливих ігор, які були систематизова‑
ні за спрямованістю на розвиток сили, швидко‑
сті, швидкісно-силових здібностей, спритності та
витривалості.
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Моделирование процесса развития ловкости
у мальчиков 2-4 классов средствами подвижных игр
Марченко С.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Реферат. Статья: 6 с., 3 табл., 32 источников.

Цель: оптимизировать режим исполь‑
зования игровых средств для развития ловкости у
мальчиков 2-4 классов.
Материалы и методы: для проведения экспе
римента в каждом классе было создано по восемь
исследовательских групп (n = 48). Всего таких ис‑
ТМФВ, 2017, том 17, № 2

следовательских групп было 24. В исследовании ис‑
пользовались следующие методы: теоретический
анализ и обобщение научно-методической литера‑
туры; педагогическое тестирование; методы мате‑
матического планирования эксперимента (ПФЭ 23);
метод моделирования.
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Результаты: установлено, что для развития лов‑
кости необходимо выполнять мальчикам 2–4 клас‑
сов до 5 игр. Количество повторов для учеников 2–3
классов составляет 2, а у мальчиков 4-х классов – 3 с
интервалами отдыха 30–40 с. Эффективное разви‑
тие наблюдается в течение 40 уроков у мальчиков
2-х и 4-х классов, в течение 20 уроков у мальчиков
3-х классов. После чего рекомендуется использова‑
ние других средств. Продолжительность игры ва‑
рьирует от 1 до 2 мин.
Выводы: на основе анализа научно-методиче‑
ской литературы определено, что уровень двига‑
тельной подготовленности в значительной степени
определяет состояние физического и психическо‑
го здоровья детей. Установлено, что естественный
рост координационных способностей с 7 до 10

лет у мальчиков составляет 22,5–80,0% (в среднем
56,2%). В развитии ловкости школьников младших
классов особое место занымают игровые действия.
Применение ПФЭ типа 23 позволило изучить
многофакторную структуру игровой нагрузки уча‑
щихся 2–4 классов, уточнить соотношение факто‑
ров для их использования в период развития лов‑
кости мальчиков 2–4 классов на уроках физической
культуры. Приведенные уравнения регрессии яв‑
ляются моделями, которые могут быть использо‑
ваны для определения оптимального соотношения
игровых средств в учебном процессе учеников 2-4
классов.
Ключевые слова: ловкость; подвижные игры;
мальчики 2–4 классов.

MODELING dexterity development
in 2nd-4th- grade boys by means of active games
Marchenko S.
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 6 p., 3 tabl., 32 sources.

The objective is to optimize the mode
of using game for dexterity development in the 2nd-4thgrade boys.
Materials & methods: to conduct the experiment,
there were eight test groups (n=48) formed in each
class. The total number of such test groups was 24. The
research relied on the following methods: theoretical
analysis and collation of scientific and methodological
literature; pedagogical testing; methods of mathemati‑
cal experiment planning (complete factorial experi‑
ment 23); modeling method.
Results: the research has determined that to devel‑
op dexterity, the 2nd-4th-grade boys need to participate
in up to five games. The number of repetitions for the
2nd-3rd-graders is two, and for the 4th-graders – three,
with 30–40-second rest intervals. The 2nd-4th-grade boys
showed effective development during 40 classes, and
the 3rd-grade boys – during 20 classes. After that, we
recommend to use other means. The game duration
varies from one to two minutes.

Conclusions: the analysis of the scientific and
methodological literature has revealed that the level of
motor readiness, dexterity being one of its main com‑
ponents, largely determines the state of children’s physi‑
cal and mental health. The research has found that the
natural development of coordination abilities in boys
aged between 7 and 10 is 22.5–80.0% (56.2% on aver‑
age). Game actions play a particular role in dexterity
development in junior schoolers.
The 23 complete factorial experiment made it pos‑
sible to study the multi-factorial structure of game load
for the 2nd-4th-graders; to specify the relations between
factors for their use during dexterity development in
the 2nd-4th-grade boys in physical education classes.
They can serve as an objective tool for the educational
process optimization. The given regression equations
are models that can be used to determine the opti‑
mal game means ratio in the academic process of the
2nd-4th-graders.
Keywords: dexterity; active games; 2nd-4th-grade
boys.
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