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Анотація
Мета дослідження — вивчити рівень розвитку координаційних здібностей дівчат 15 років та визначити його вплив на якість виконання основних ігрових прийомів, специфічних для волейболу.
Матеріали і методи. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи: аналіз та
узагальнення даних науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження.
Результати. Констатуючий експеримент виявив недостатній рівень координаційних здібностей у
дівчат 15 років. 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 експериментальній групі. Спостерігається
значний приріст показників виконання типових для ігрової діяльності вправ, запропонованих навчальною програмою з фізичної культури профільного рівня.
Висновки. Наведені результати комплексного педагогічного тестування координаційних здібно
стей дівчат 15 років можна в подальшому використати як основу для розробки експериментальних
програм, що спрямовані на оптимізацію процесу фізичного виховання учнів старших класів.
Ключові слова: спортивні ігри, волейбол, координаційні здібності, дівчата 15 років.

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.
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, Іванова, Смоліус 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, 2004; Круцевич, Дятленко, Турчик, Кравченко, Чешейко, Лакіза, Деменков, Ганчева & Гончаренко, 2010; Єрмолова, Іванова, Смоліус та ін.,

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, Іванова, Смоліус та ін., 2010; Войтович, & Гнітецька, 2011; Василашко, Коваленко &
Лозова, 2012; Ганчева, 2014; Дикий, 2015).
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2010). 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, 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, Бурцев & Назаренко, 2009; Бурцев,
2011).
Мета роботи — вивчити рівень розвитку координаційних здібностей дівчат 15 років та визначити
його вплив на якість виконання основних ігрових
прийомів, специфічних для волейболу.

Результати дослідження
Результати експерименту, що вивчає ефективність впливу засобів волейболу на розвиток координаційних здібностей дівчат 15 років наведені у
таблиці 1. Показники тестування координаційних
здібностей порівнювались з оціночними нормативами запропонованими Сергієнко (2010), Єрмолова, Іванова, Смоліус 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
4×9 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 зазначити 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 достатньо 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 експериментальній групі.
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

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.
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 15 років. У процесі експерименту реєструвались показники тестів: «Накидання кільця на
стійку», тест «Берпі», тест «Бондаревського», тест
«Копилова», «Човниковий біг 4×9 м» (Сергієнко,
2010), «Передачі двома руками зверху біля стіни
стоячи до неї обличчям і спиною», «Верхня пряма
подача у зону 4–5 із 5 спроб» (Єрмолова, Іванова,
Смоліус 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.
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.
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.
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Таблиця 1. Ефективність впливу засобів волейболу на розвиток координаційних здібностей дівчат15 років
№

Назва тесту

1

Накидання кільця на стійку
(рази)

2

Тест «Берпі» за 1 хв
(цикли)

3

Тест «Копилова» (с)

4

Тест «Бондаревського» з закритими очима (с)

5

Човниковий біг 4×9 м
(с)

6

Передачі двома руками зверху
біля стіни стоячи до неї обличчям і спиною (кількість серій)

7

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

Групи

до

після

Різниця
в показниках
d±m

Sd

Приріст
%

ЄГ

8,4

12

3,6 ± 0,27

0,84

КГ

8,6

11

2,4 ± 0,22

ЄГ

20,8

25,2

КГ

21

ЄГ

t

p

42,86

13,5

<0,05

0,70

27,91

10,854

<0,05

4,4 ± 0,37

1,17

21,15

11,854

<0,05

23,8

2,8 ± 0,42

1,32

13,33

6,725

<0,05

11,49

10,38

1,11 ± 0,13

0,41

9,66

8,572

<0,05

КГ

11,44

10,79

0,65 ± 0,05

0,15

5,68

13,619

<0,05

ЄГ

15,5

18,7

3,2 ± 0,65

2,04

20,65

4,951

<0,05

КГ

15,1

17,4

2,3 ± 0,33

1,06

15,23

6,866

<0,05

ЄГ

12,33

11,62

0,71 ± 0,09

0,28

5,76

8,115

<0,05

КГ

12,26

11,91

0,35 ± 0,04

0,14

2,85

8,174

<0,05

ЄГ

1,8

3,2

1,4 ± 0,22

0,70

77,78

6,332

<0,05

КГ

1,7

2,7

1,0 ± 0,21

0,67

58,82

4,743

<0,05

ЄГ

1,5

2,8

1,3 ± 0,26

0,82

86,67

4,993

<0,05

КГ

1,6

2,3

0,7 ± 0,15

0,48

43,75

4,583

<0,05

t 0,05;9= 2,26

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 Ivashchenko, Yermakova, Cieslicka and
Zukowska (2015), Ivashchenko, Khudolii, Yermakova,
Iermakov, Nosko and Nosko (2016).
Підтверджено i розширено уявлення, щодо
проблеми ефективності широкого використання ігрового та змагального методу в розвитку та
вдосконаленні координаційних здібностей школярів (Беляев, 2004; Лях, 2006; Бурцев, 2011; Худолій
& Іващенко, 2014). Лях (2006) звертає увагу на те,
що більшість вправ рекомендованих для розвитку
координаційних здібностей можна провести цими
методами.
Отримані дані співпадають з висновками Каширина, Бурцева та Назаренка (2009), Pion, Fransen,
Deprez, Segers, Vaeyens, Philippaerts and Lenoir
(2015), Муаяд Маклоуф (2014) про те, що найбільший ефект у формуванні елементів техніки гри у
волейбол може бути досягнуто при акцентованому
впливі вправами координаційного характеру. При

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 конт
рольного 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 4×9 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.
Дискусія
Отримані результати доповнюють відомості
про особливості розвитку координаційних здібно
стей у школярів (Лях, 2000, 2006; Марченко, 2008) та
підтверджують дослідження Ляха (2006), Іващенко (2016), що з 15 до 17–18 років продовжується
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цьому доцільно поєднувати виконання відповідних фізичних вправ із основними технічними прийомами (Boichuk, Iermakov, Kovtsun, Pasichnyk, V.,
Melnyk, Lazarenko, Troyanovska & Kovtsun V. (2018).

середній та вище середнього рівні розвитку координаційних здібностей.
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».

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,
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Двигательные способности: особенности влияния
занятий волейболом на координационную
подготовленность девушек 15 лет
Марченко С.И., Дыханова А.И.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Реферат. Статья: 6 с., табл. 1, 22 источников.

Цель исследования — изучить уровень развития координационных способностей девушек 15 лет и
определить его влияние на качество выполнения основных
игровых приемов, специфических для волейбола.
Материалы и методы. Для решения поставленных
задач были применены следующие методы: анализ и
обобщение данных научно-методической литературы,
педагогическое тестирование и методы математической
статистики обработки результатов исследования.
Результаты. Констатирующий эксперимент выявил
недостаточный уровень координационных способностей
у девушек 15 лет. В процессе комплексного контроля координационной подготовленности девушек 15 лет установлены статистически достоверные изменения по всем

показателям в обеих группах (р < 0,05). Наблюдается тенденция к большему улучшению результатов в экспериментальной группе. Обращает внимание, значительный
прирост показателей выполнения типичных для игровой
деятельности упражнений, предложенных учебной программой по физической культуре профильного уровня.
Выводы. Приведенные результаты комплексного педагогического тестирования координационных способностей девушек 15 лет можно в дальнейшем использовать
как основу для разработки экспериментальных программ,
направленных на оптимизацию процесса физического
воспитания учащихся старших классов.
Ключевые слова: спортивные игры, волейбол, координационные способности, девушки 15 лет.

Motor Abilities: Peculiarities of Effects of Volleyball
Training on Coordination Preparedness of Girls Aged 15
Marchenko S.I., Dykhanova A.I.
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 6 p., 1 tabl., 22 sources.

The research purpose is to study the level
of coordination abilities development of girls aged 15 and
to determine its effects on the quality of performance of the
basic volleyball-specific techniques.
Materials and methods. To achieve the purpose set, the
following methods were used: analysis and generalization of
data of scientific and methodological literature, pedagogical
testing, and methods of mathematical statistics for processing
research results.
Results. The confirmatory experiment revealed an
insufficient level of coordination abilities in the girls aged
15. In the process of comprehensive control of coordination
preparedness of the girls aged 15, the study observed statistically

significant changes of all indicators in both groups (p < 0.05). The
experimental group shows a tendency for greater improvement
of results. It is worth noting a significant increase in the
performance indicators of typical game exercises suggested by
the subject-centered physical education curriculum.
Conclusions. The presented results of the comprehensive
pedagogical testing of coordination abilities of the girls aged
15 can be further used as a basis for developing experimental
programs aimed at optimizing physical education for high
school students.
Keywords: sports games, volleyball, coordination
abilities, girls aged 15.
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