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Анотація
Мета дослідження полягає в аналізі процесу формування рухових навичок з волейболу на основі
розвитку координаційних здібностей у дівчат 16 років, які навчаються за програмою профільного
рівня.
Матеріали і методи. У дослідженні прийняли участь дівчата 11-х класів (n=20). Для вирішення по‑
ставлених завдань були застосовані наступні методи: аналіз та узагальнення даних науково-мето‑
дичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики.
Результати дослідження. На початку педагогічного експерименту більшість учениць мали серед‑
ній, нижче середнього та низький рівні координаційних здібностей. Необхідно зазначити низький
рівень виконання технічних вправ характерних для волейболу (різні види передач і прийому м’яча,
подач, техніки та швидкості переміщень) ученицями 11-го класу.
Під час формувального експерименту було виявлене значне зростання рівня координаційних зді‑
бностей і технічних умінь у дівчат 16 років експериментальної групи (р<0,05). Динаміка отриманих
даних засвідчила, що систематичне виконання вправ, спрямованих на розвиток спеціальних коор‑
динаційних здібностей старшокласниць, запропонованих профільною програмою, сприяє якості
виконання провідних вправ у волейболі.
Висновки. Наведені результати комплексного педагогічного тестування координаційних здібнос‑
тей дівчат 16 років можна в подальшому використати як основу для розробки експериментальних
програм, що спрямовані на оптимізацію процесу фізичного виховання учнів старших класів.
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Вступ
У зв’язку з інтеграцією України в євро‑
пейський освітній простір відбувається реформу‑
вання сучасної системи освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах, яке передбачає її профіліза‑
цію та створення умов для неперервного вдоскона‑
лення людини впродовж усього життя (Єрмолова,
Деревянко, Захарчук, Сілкова & Тимчик, 2017; Оле‑
фір, 2013). В Україні спортивний профіль навчання
потребує більш детального вивчення бо, з одного
боку, він дає можливість диференційовано розви‑
вати ті фізичні якості, які природно домінують у
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кожного школяра, а з іншого боку, орієнтує органі‑
зацію навчального процесу на ознайомлення учнів
з основними формами професійної діяльності фа‑
хівця фізичного виховання (вчителя фізичної куль‑
тури або тренера з певного виду спорту). Також
вимагає оволодіння певними засобами і формами
педагогічної діяльності та підвищення майстернос‑
ті в обраному виді спортивної діяльності (Олефір,
2013). У зв’язку з цим необхідно забезпечити різ‑
номаніття форм і варіативність змісту фізичного
виховання, що дозволяє організовувати рухову ак‑
тивність учня, співвідносно ціннісним орієнтаціям,
інтересам, потребам. Але на вирішення поставле‑
них завдань негативно впливають такі фактори як
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ослаблене здоров’я сучасних учнів (Айстраханов
& Банчук, 2007; Круцевич, Воробйов & Безверхня,
2011), їх низька рухова активність (Круцевич & Без‑
верхня, 2010).
Рівень розвитку рухових здібностей і рухова ак‑
тивність школярів основа для оволодіння профіль‑
них знань і умінь з фізичної культури (Худолій &
Іващенко, 2014). У процесі профільного навчання
особливого значення має розвиток координацій‑
них здібностей (Kolumbet, 2015, 2017). Закономір‑
ності формування координаційних здібностей роз‑
глядалися у роботах Ляха (2006), Sasisekaran, Smith,
Sadagopan and Weber-Fox, (2010), Ivashchenko,
Khudolii, Iermakov and Prykhodko, (2018).
Одним із засобів оздоровчо-кондиційного тре‑
нування, здатних комплексно впливати на організм
учнів є волейбол (Salatenko & Dubinskaya, 2015).
Мета дослідження полягає в аналізі процесу
формування рухових навичок з волейболу на осно‑
ві розвитку координаційних здібностей у дівчат 16
років, які навчаються за програмою профільного
рівня.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли
участь дівчата 11-х класів ЗОШ №167 м. Харкова
(n=20), віднесені за станом здоров’я до основної
медичної групи. Протокол дослідження був за‑
тверджений Етичним комітетом Харківського на‑
ціонального педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди. Крім того, діти та їхні батьки або закон‑
ні опікуни були повністю інформовані про всі осо‑
бливості дослідження, а підписаний документ про
інформовану згоду було отримано від усіх батьків.
Організація дослідження. Для досягнення по‑
ставленої мети та розв’язання завдань був прове‑
дений педагогічний експеримент за результатами
якого зроблено аналіз впливу засобів волейболу на
динаміку розвитку координаційних здібностей ді‑
вчат 16 років. У програму тестування ввійшли ши‑
роко 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», «чов‑
никовий біг «ялинкою» 70,2 м», «верхня передача
м’яча через сітку в парах», «нижня передача м’яча
через сітку в парах» (Екимова, Марчук & Степи‑
на, 2015) «передачі двома руками зверху біля стіни
стоячи до неї обличчям і спиною», «верхня пряма
подача у зону 4-5 із 5 спроб» (Єрмолова та ін., 2017).
Тест 1. Верхня передача м’яча в русі
Обладнання. Волейбольний майданчик, м’яч,
сітка.
Опис проведення тестування. При виконанні
тесту учасник знаходиться на лицьовій лінії волей‑
больного майданчика. За сигналом учень починає

виконувати верхню передачу м’яча над собою, пере‑
міщаючись по прямій лінії до сітки, потім, нахиляю‑
чись, проходить під нею, продовжуючи виконувати
передачу з іншого боку сітки до перетину триме‑
трової лінії на протилежному боці майданчика.
Результатом тестування є кількість правильно
виконаних передач.
Загальні вказівки й зауваження. Вправа вважа‑
ється виконаною, якщо висота передачі м’яча над
собою не менше 1,5–2 м. Оцінюється правильна
техніка виконання передачі, не допускається втрата
м’яча і зупинка при переміщенні.
Тест 2. Нижня передача м’яча в русі
Обладнання. Волейбольний майданчик, м’яч,
сітка.
Опис проведення тестування. При виконанні
тесту учасник знаходиться на лицьовій лінії волей‑
больного майданчика. За сигналом учень починає
виконувати нижній передачу м’яча над собою, пере‑
міщаючись по прямій лінії до сітки, потім, нахиляю‑
чись, проходить під нею, продовжуючи виконувати
передачу з іншого боку сітки до перетину триме‑
трової лінії на протилежному боці майданчика.
Результатом тестування є кількість правильно
виконаних передач.
Загальні вказівки й зауваження. Вправа вважа‑
ється виконаною, якщо висота передачі м’яча над
собою не менше 1,5–2 м. Оцінюється правильна
техніка виконання передачі, не допускається втрата
м’яча і зупинка при переміщенні.
Тест 3. Верхня передача м’яча в парах
Обладнання. Волейбольний майданчик, м’яч,
сітка.
Опис проведення тестування. У тесті прийма‑
ють участь 2 людини. При виконанні тестового за‑
вдання учасники знаходяться по діагоналі в про‑
тилежних кутках на одній половині майданчика.
По черзі виконують верхню передачу м’яча один
одному. Після кожної передачі м’яча гравець пови‑
нен встигнути зробити присід з торканням підлоги
руками, потім знову прийняти м’яч і виконати чер‑
гову передачу і т. п.
Результатом тестування є кількість правильно
виконаних передач.
Загальні вказівки й зауваження. Завдання вва‑
жається виконаним правильно, якщо відстань між
учасниками зберігається 6–8 м.
Тест 4. Нижня передача м’яча в колі
Обладнання. Волейбольний майданчик, м’яч.
Опис проведення тестування. Учасник знахо‑
диться в центральному колі баскетбольного май‑
данчика. За сигналом починає виконувати нижню
передачу над собою.
Результатом тестування є кількість виконаних
технічно правильно передач.
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Загальні вказівки й зауваження. Вправа вважа‑
ється виконаною правильно, якщо учасник не ви‑
ходить з кола. Висота передачі не нижче 2 м. Сте‑
жити за правильним виконанням техніки нижньої
передачі.
Тест 5. Човниковий біг «ялинкою»
Обладнання. Волейбольний майданчик,
секундомір.
Опис проведення тестування. При виконанні
тестового завдання учасник знаходиться на серед‑
ині лицьової лінії волейбольного майданчика. За‑
вдання полягає в тому, щоб, стартувавши за сиг‑
налом, учень пробіг з максимальною швидкістю
чотири відрізка від однієї лінії до іншої, кожен раз
торкаючи лінії повороту рукою.
Результатом тестування є час виконання
завдання.
Загальні вказівки й зауваження. Лінію фінішу
(лицьову) намагатися пробігти на максимальній
швидкості.
Тест 6. Передачі двома руками зверху біля стіни
стоячи до неї обличчям і спиною.
Обладнання. М’яч, стіна, крейда.
Опис проведення тестування. Учень розта‑
шовується на відстані 3 м від стіни. На висоті 4 м
на стіні відмічається контрольна лінія. Необхідно
прагнути зберегти відстань від стіни і висоту пе‑
редачі. Учень підкидає м’яч над собою і передачею
посилає його у стіну, виконує передачу над собою і
повертається на 180 градусів (спиною до стіни), ви‑
конує передачу, стоячи спиною, повертається кру‑
гом, виконує передачу, стоячи обличчям до стіни і
т.п. Передача, стоячи обличчям до стіни, над собою
і стоячи спиною до стіни, складають одну серію.
Результатом тестування є максимальна кіль‑
кість повних серій.
Загальні вказівки й зауваження. Тестування
проводиться відповідно до вимог навчальної про‑
грами «Фізична культура. Профільний рівень 10–
11 класи».
Тест 7. Верхня пряма подача у зону 4, 5 із 5 спроб
Обладнання. Волейбольний майданчик, м’яч,
сітка.
Опис проведення тестування. При якісному
технічному виконанні заданого способу подачі по‑
слати м’яч у визначену частину майданчика: права
або ліва половина майданчика.
Результатом тестування є кількість попадань в
зазначену зону.
Загальні вказівки й зауваження. Тестування
проводиться відповідно до вимог навчальної про‑
грами «Фізична культура. Профільний рівень 10–
11 класи».
Тест 8, 9. Верхня (нижня) передача м’яча через
сітку в парах
ТМФВ, 2018, том 18, № 4

Обладнання. Волейбольний майданчик, м’яч,
сітка.
Опис проведення тестування. Два гравці розта‑
шовуються перед триметрової лінією на протилеж‑
них сторонах волейбольного майданчика. Гравці
виконують спочатку верхню передачу м’яча в парах
через сітку, потім нижню.
Результатом тестування є кількість передач ви‑
конаних кожним учасником.
Загальні вказівки й зауваження. Вправи вва‑
жаються виконаними правильно, якщо учасники
не заступають за триметрову лінію і не втрачають
м’яч.
Методи дослідження. У роботі використані ана‑
ліз й узагальнення даних наукової та методичної
літератури, загальнонаукові методи теоретичного
рівня, такі, як аналогія, аналіз, синтез, абстрагу‑
вання, індукція, а також загально-наукові методи
емпіричного рівня: спостереження, тестування,
експеримент.
Статистичний аналіз. Аналізувались такі па‑
раметри: середнє арифметичне значення величини
(X); середнє квадратичне відхилення, яке характе‑
ризує мінливість ознаки (s). Оцінка вірогідності
різниці статистичних показників для залежних ви‑
бірок (t) проводилась за критерієм Стьюдента.
Результати дослідження
Результати експерименту, що вивчає ефектив‑
ність впливу засобів волейболу на розвиток коор‑
динаційних здібностей і якість виконання осно‑
вних ігрових прийомів дівчат 16 років наведені у
таблиці 1. Показники тестування координаційних
здібностей порівнювались з оціночними нормати‑
вами запропонованими (Єрмолова та ін., 2017; Еки‑
мова та ін., 2015).
Аналіз отриманих даних на початку експери‑
менту дав можливість виявити початковий рівень
розвитку координаційних здібностей і технічних
умінь школярок та раціонально розподілити їх
на групи. На початку педагогічного експерименту
більшість учениць 11-х класів мали низький – 31%,
нижче середнього – 21%, середній – 22%, вище се‑
реднього – 17,5% та високий – 8,5% рівні розвитку
координаційних здібностей.
Достатньо високі результати дівчатка показали
у наступних тестах: «верхня передача м’яча в па‑
рах» (середній рівень – 15%, вище середнього – 35%
та високий – 20%), «нижня передача м’яча в колі»
(середній рівень – 20%, вище середнього – 20% та
високий – 20%), «передачі двома руками зверху біля
стіни стоячи до неї обличчям і спиною» (середній
рівень – 15%, вище середнього – 30% та високий –
20%) та «верхня пряма подача у зону 4-5 із 5 спроб»
(середній рівень – 40%, вище середнього – 25% та
високий – 15%).
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Таблиця 1. Ефективність впливу засобів волейболу на розвиток координаційних здібностей дівчат 16 років
№

Назва тесту

1

Верхня передача м’яча в русі (кіль‑
кість разів)

2

Нижня передача м’яча в русі (кіль‑
кість разів)

3

Верхня передача м’яча в парах (кіль‑
кість разів)

4

Нижня передача м’яча в колі (кіль‑
кість разів)

5

Човниковий біг «ялинкою» 70,2 м (с)

6

Передачі двома руками зверху біля
стіни стоячи до неї обличчям і спи‑
ною (кількість серій)

7

Верхня пряма подача у зону 4-5 із 5
спроб (кількість попадань)

8

Верхня передача м’яча через сітку
в парах (кількість разів на кожного
партнера)

9

Нижня передача м’яча через сітку
в парах (кількість разів на кожного
партнера)

Групи

до

після

Різниця в
показниках
d±m

Sd

Приріст,
%

t

p

ЄГ

6,6

8

1,4±0,16

0,52

21,21

8,57

<0,05

КГ

6,7

7,7

1±0,15

0,47

14,93

6,71

<0,05

ЄГ

6

7,7

1,7±0,15

0,48

28,33

11,13

<0,05

КГ

6,1

7

0,9±0,18

0,57

14,75

5,01

<0,05

ЄГ

5,4

6,5

1,1±0,18

0,57

20,37

6,13

<0,05

КГ

5,3

6

0,7±0,21

0,67

13,21

3,28

<0,05

ЄГ

13,6

17,3

3,7±0,33

1,06

27,21

11,04

<0,05

КГ

13,5

15,9

2,4±0,81

2,55

17,78

2,98

<0,05

ЄГ

24,7

22

2,7±0,26

0,82

10,93

10,37

<0,05

КГ

24,6

22,9

1,7±0,15

0,48

6,91

11,13

<0,05

ЄГ

2,3

3,2

0,9±0,18

0,57

39,13

5,01

<0,05

КГ

2,2

2,8

0,6±0,16

0,52

27,27

3,67

<0,05

ЄГ

1,3

2

0,7±0,15

0,48

53,85

4,58

<0,05

КГ

1,4

1,7

0,3±0,15

0,48

21.43

1.96

>0,05

ЄГ

2,9

3,8

0,9±0,18

0,57

31,03

5,01

<0,05

КГ

2,9

3,3

0,4±0,16

0,52

13,79

2,45

<0,05

ЄГ

3,9

5,2

1,3±0,15

0,48

33,33

8,51

<0,05

КГ

4

4,7

0,7±0,15

0,48

17,5

4,58

<0,05

t 0,05;9 = 2,26

Крім того, необхідно зазначити низький рівень
виконання «верхньої передачі м’яча в русі» (50%),
«нижньої передачі м’яча в русі» (60%), та «човнико‑
вого бігу «ялинкою» 70,2 м» (60%), «верхню передачу
м’яча через сітку в парах» (40%) та «нижню передачу
м’яча через сітку в парах» (40%). Жодна учениця не
виконала зазначені вправи на високому рівні.
В таблиці 1 порівнюються результати тестів
до і після експерименту показані дівчатами експе‑
риментальної та контрольної груп. Дослідженням
встановлені статистично достовірні зміни за всі‑
ма 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. Спостерігається тенденція до
більшого покращення росту результатів в сторону
експериментальної групи.
У процентному співвідношенні відбулися най‑
більші зміни розвитку спеціальних видів коор‑
динаційних здібностей дівчат експериментальної
групи у тестах, які пропонуються навчальною про‑
грамою (профільний рівень) «передачі двома ру‑
ками 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 експериментальній групі 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». Можливо це
пов’язано з низьким рівнем розвитку швидкісносилової витривалості та вольових якостей у дівчат.
У контрольній групі також виявляли тенденцію до
відсоткового приросту значень досліджуваних по‑
казників, але воно було помітно нижче.
Дискусія
У процесі дослідження встановлено, що коор‑
динаційні здібності серед інших рухових здібнос‑
тей волейболіста займають особливе місце, що під‑
тверджує дані Pion, Fransen, Deprez, Segers, Vaeyens,
Philippaerts and Lenoir (2015). Встановлено що ви‑
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сокий рівень розвитку координаційних здібностей
– вирішальна передумова для якісного засвоєння і
вдосконалення техніки гри; по-друге, «координова‑
ний» спортсмен на змаганнях швидко пристосову‑
ється до умов, що постійно змінюються, застосовує
найбільш ефективні засоби ведення гри. Отри‑
мані дані узгоджуються з результатами Boichuk,
Iermakov, Kovtsun, Pasichnyk, Melnyk, Lazarenko,...
and Kovtsun (2018).
Результати педагогічного тестування коорди‑
наційних здібностей дівчат 16 років на початку пе‑
дагогічного експерименту свідчать про недостатній
рівень їх розвитку. Більшість учениць мали серед‑
ній, нижче середнього та низький рівні координа‑
ційних здібностей. Крім того, необхідно зазначити
низький рівень виконання технічних вправ харак‑
терних для волейболу (різні види передач і прийому
м’яча, подач, техніки та швидкості переміщень) уче‑
ницями 11-го класу. Наведені дані узгоджуються з
результатами дослідження Ivashchenko, Khudolii,
Yermakova, Iermakov, Nosko and Nosko (2016) про
особливості рухової підготовленості дівчат.
Отримані дані підтверджують результати до‑
сліджень Ляха (2010) про те, що вік з 14–15 до 17–18
років є сенситивним періодом для розвитку коор‑
динаційних здібностей, дані Чупрун (2010), Колум‑
бет (2015), Ivashchenko et al. (2016) про використан‑
ня засобів і методів розвитку координації рухів.

ред інших фізичних якостей волейболіста займають
особливе місце. По-перше, високий рівень розви‑
тку координаційних здібностей – вирішальна пе‑
редумова для якісного засвоєння і вдосконалення
техніки гри; по-друге, «координований» спортсмен
на змаганнях швидко пристосовується до умов, що
постійно змінюються, застосовує найбільш ефек‑
тивні засоби ведення гри.
Результати педагогічного тестування коорди‑
наційних здібностей дівчат 16 років на початку пе‑
дагогічного експерименту свідчать про недостатній
рівень їх розвитку. Більшість учениць мали серед‑
ній, нижче середнього та низький рівні координа‑
ційних здібностей. Крім того, необхідно зазначити
низький рівень виконання технічних вправ харак‑
терних для волейболу (різні види передач і прийо‑
му м’яча, подач, техніки та швидкості переміщень)
ученицями 11-го класу.
Під час формувального експерименту було ви‑
явлене статистично достовірне зростання рівня
координаційних здібностей і технічних умінь у ді‑
вчат 16 років експериментальної групи (р<0,05).
Динаміка отриманих даних засвідчила, що система‑
тичне виконання вправ, спрямованих на розвиток
спеціальних координаційних здібностей старшо‑
класниць, запропонованих профільною програ‑
мою, сприяє якості виконання провідних вправ у
волейболі.
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Исследование специфических показателей
координации девушек 11 класса в процессе обучения
волейболу по программе профильного уровня
Марченко С.И., Боечко В.А.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Реферат. Статья: 7 с., табл. 1, 17 источников.

Цель исследования заключается в
анализе процесса формирования двигательных на‑
выков по волейболу на основе развития координа‑
ционных способностей у девушек 16 лет, обучаю‑
щихся по программе профильного уровня.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие девушки 11-х классов (n=20). Для решения
поставленных задач были применены следующие
методы: анализ и обобщение данных научно-мето‑
дической литературы, педагогическое тестирова‑
ние и методы математической статистики.
Результаты исследования. В начале педагоги‑
ческого эксперимента большинство учениц имели
средний, ниже среднего и низкий уровни коорди‑
национных способностей. Необходимо отметить
низкий уровень выполнения технических упражне‑
ний характерных для волейбола (различные виды
передач и приема мяча, подач, техники и скорости
перемещений) ученицами 11 класса.

Во время формирующего эксперимента было
обнаружено значительное повышение уровня коор‑
динационных способностей и технических умений у
девушек 16 лет экспериментальной группы (р<0,05).
Динамика полученных данных показал, что систе‑
матическое выполнение упражнений, направлен‑
ных на развитие специальных координационных
способностей старшеклассниц, предложенных про‑
фильной программой, способствует качеству вы‑
полнения ведущих упражнений в волейболе.
Выводы. Приведенные результаты комплекс‑
ного педагогического тестирования координацион
ных способностей девушек 16 лет можно в даль‑
нейшем использовать как основу для разработки
экспериментальных программ, направленных на
оптимизацию процесса физического воспитания
учащихся старших классов.
Ключевые слова: спортивные игры, волейбол,
координационные способности, девушки 16 лет.

A Study of Specific Coordination Indicators of 11th Grade
Girls in Volleyball Training Under Major Program
Marchenko S.I., Boiechko V.O.
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 7 p., 1 tabl., 17 sources.

The objective of the study is to analyze
the process of volleyball motor skills development on
the basis of coordination abilities development in girls
aged 16 studying under their major program.
Materials and methods. The study participants
were 11th grade girls (n=20). To achieve the objective
set, the study used the following methods: analysis and
ТМФВ, 2018, том 18, № 4

generalization of data of scientific and methodological
literature, pedagogical testing and methods of
mathematical statistics.
Results. At the beginning of the pedagogical
experiment, most of the girls had an average, below
average and low levels of coordination abilities. It is
necessary to note a low level of performing volleyball-
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specific technical exercises (various types of passing
and receiving a ball, serves, technique and movement
speed) by the 11th graders.
During the development experiment, the study
revealed a significant increase in the level of coordination
abilities and technical skills in the experimental group
girls aged 16 (p<0.05). The dynamics of the obtained
data showed that regular exercises aimed at developing
special coordination abilities in high school students,

offered by the major program, contribute to the quality
of performance of basic volleyball exercises.
Conclusions. The presented results of complex
pedagogical testing of coordination abilities of the girls
aged 16 can later be used as a basis for the development
of experimental programs aimed at optimizing high
school students’ physical education.
Keywords: sports games, volleyball, coordination
abilities, girls aged 16.
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