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Харківська державна академія фізичної культури 
 

Анотація. У статті відображено показники рівня розвитку координаційних здібностей, а також сту-
пінь їх зміни під впливом вправ черлідингу у школярів 79-х класів загальноосвітньої школи. Рівень розви-
тку координаційних здібностей визначався за результатами виконання тестів: човниковий біг 4 х 9 м (с), 
рівновага на одній нозі «Фламінго» (кількість спроб збереження пози за 1 хвилину), біг 15 м обличчям та 
спиною вперед (с), біг «змійкою» 30 м (с), а також за показниками відчуття ритму (кількість разів) та здіб-
ності освоювати нові рухи (с, кількість спроб та кількість помилок). Визначено, що використання вправ 
черлідинга позитивно вплинуло на ступінь прояву координаційних здібностей школярів середніх класів за 
всіма досліджуваними параметрами.  
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Постановка проблеми. В останні роки спостерігається стійка тенденція до погіршення 

стану здоров'я та зниження рівня фізичної підготовленості учнівської молоді України. Голов-
ними причинами цього є незначний об’єм рухової активності та недостатньо ефективна орга-
нізація процесу фізичного виховання в школі. Таким чином, виникає необхідність пошуку 
ефективних методів оптимізації режиму рухової активності засобами фізичного виховання, 
які б забезпечили зміцнення здоров'я і підвищення рівня фізичної підготовленості школярів. 

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводи-
лося згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2006 – 2010 рр. 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за напрямком 3.1 „Удосконалення 
процесу фізичного виховання учнів у навчальних закладах” з проблеми № 3.1.4 ”Вдоскона-
лення процесу фізичного виховання учнів у навчальних закладах різного профілю” (номер 
державної реєстрації – 0106U011983), та на 2011 – 2016 рр. Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України за напрямком 3. «Теоретико-методологічні та технологічні основи фізи-
чного виховання та спорту для всіх» з проблеми № 3.1 ”Вдосконалення програмно-норма-
тивних засад фізичного виховання в навчальних закладах” (номер державної реєстрації – 
0111U001733). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку фізкультурної 
освіти постає питання про вдосконалення шкільної освіти, оскільки на сьогоднішній день, на 
думку деяких авторів (Н. Москаленко, 2011; О. Смоляк, 2011; Д. Батечко, 2011) сучасна сис-
тема не тільки суперечить ідеї формування гармонійного розвитку особистості, але й підси-
лює і без того критичний стан здоров’я школярів.  

Відомо, що стан здоров’я людини напряму залежить від рівня її фізичної підготовлено-
сті, який відображається розвитком основних рухових здібностей. На наш погляд, особливої 
уваги потребує вивчення координаційних здібностей, оскільки вони вважаються найважливі-
шою якісною характеристикою моторики людини, яка дозволяє добитися результативної ру-
хової активності.  

Багато авторів (І. П. Масляк, 2007; В. П. Романюк, 2007; С. І. Марченко, 2008; У. С. Ше-
вців, 2009; І. О. Кузьменко, 2010 та ін.) займалися питанням розвитку окремих проявів коор-
динаційних здібностей у школярів різного віку за рахунок зміни або доповнення змісту уроків 
з фізичного культури різними засобами та методами.  

У той же час аналіз сучасних наукових робіт вказує на відсутність досліджень щодо ви-
вчення питань про вплив черлідингу на рівень розвитку координаційних здібностей школярів. 
При цьому в останні роки черлідинг користується широкою популярністю в країнах Європи і 
зокрема в Україні.  

У нашому дослідженні ми приділяємо значну увагу середній віковій ланці шкільної 
освіти, оскільки даний віковий період характеризується становленням основних морфофунк-
ціональних структур організму та є сприятливим для придбання нових рухових здібностей. 
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Таким чином, метою нашого дослідження є дослідити вплив вправ черлідингу на роз-
виток координаційних здібностей школярів 7-9-х класів. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити рівень розвитку координаційних здібностей школярів 7–9-х класів. 
2. Здійснити порівняльний аналіз досліджуваних показників у віковому та статевому 

аспектах. 
3. Дослідити зміни показників рівня розвитку координаційних здібностей школярів 

7–9-х класів під впливом вправ черлідингу. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літерату-

ри, педагогічне тестування, педагогічний експеримент і методи математичної статистики. 
Для визначення рівня розвитку координаційних здібностей школярів 7–9-х класів вико-

ристовувалися тести, представлені в державній програмі з фізичного виховання для загально-
освітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5–9 класи», а також запропоновані Л. П. Се-
ргієнко [5] та В. А. Романенко [4], а саме: човниковий біг 4 х 9 м (с), біг 15 м обличчям та 
спиною вперед (с), біг «змійкою» 30 м (с), тест «Фламінго» (кількість спроб збереження пози 
впродовж 1 хвилини), а також тести на відчуття ритму (кількість разів) та здібність освоювати 
нові рухи (с, кількість спроб та кількість помилок). 

Організація дослідження. Дослідження проводилися на базі загальноосвітньої школи 
№ 119 м. Харкова впродовж 2010–2011 навчального року. У них брали участь 152 школяра 7–
9-х класів, з яких було утворено 3 експериментальні та 3 контрольні групи. Всі діти, які брали 
участь в експерименті були практично здорові та знаходилися під наглядом шкільного лікаря.  
експерименту школярі контрольних груп займалися лише за загальноприйнятою програмою 
для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5 – 9 класи»”, а навчальний 
процес з фізичного виховання школярів експериментальних груп було доповнено розробле-
ним нами варіативним модулем «Черлідинг». На освоєння варіативного модуля «Черлідинг» 
відводилося 40 годин на рік (40 уроків) із запланованих державною програмою 105 годин на 
вивчення матеріалу з фізичної культури. Інші навчальні години розподілялися на такі види 
навчального матеріалу як: гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри та ін. Спеціально дібрані 
вправи черлідингу становили зміст уроків модуля «Черлідинг», їх також уводили до підгото-
вчої частини уроку інших видів варіативних модулів, до системи організованих перерв і дава-
ли як домашні завдання. 

Результати дослідження. Аналізуючи отримані під час дослідження дані, що відобра-
жають рівень розвитку координаційних здібностей (табл. 1) у віковому аспекті, виявлено пе-
реважно достовірне поліпшення результатів з віком за всіма досліджуваними параметрами як 
у школярів контрольних, так і експериментальних груп (р<0,05 – 0,001). 

Досліджуючи отримані дані у статевому аспекті, виявлено в основному достовірне пре-
валювання результатів хлопців над даними дівчат, за винятком показників тесту «Фламінго», 
відчуття ритму і здатності освоювати нові рухи, де спостерігається зворотна тенденція. 

Порівнюючи результати виконання човникового бігу з вимогами державних нормати-
вів, виявлено, що результати школярів 7–9-х класів відповідають оцінці 4 бали, що при залом-
лені до рівневої шкали відповідає вищому за середній рівень розвитку спритності.  

При порівнянні результатів виконання тесту "Фламінго" з нормами, які представив 
В. А. Романенко [4], виявлено, що дані хлопців 9-х класів відповідають низькому рівню (1 
бал), дівчат 7–9-х і хлопців 7–8-х класів – нижче за середній рівень (2 бали) розвитку статич-
ної рівноваги. 

Оцінюючи результати бігу обличчям та спиною вперед визначено низький рівень здат-
ності орієнтуватися у просторі у школярів 7-8-х класів, який згідно з оцінювальною шкалою 
відповідає 1 балові. Результати школярів 9-х класів з нормами не порівнювалися через відсу-
тність таких у науково-методичній літературі.  

При порівнянні отриманих результатів бігу "змійкою" з нормами виявлено, що показни-
ки школярів 7-9-х класів відповідають оцінці 4 бали, що при заломлені до рівневої шкали від-
повідає середньому та вищому за середній рівням розвитку координаційних здібностей. 
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 Таблиця 1 
Показники рівня розвитку координаційних здібностей  

школярів експериментальних груп до та після експерименту 
 

 
Результати тестування відчуття ритму і здатності освоювати нові рухи з нормами не по-

рівнювалися через відсутність таких у літературних джерелах. 
Таким чином, у школярів 12–14 років у середньому спостерігається середній рівень роз-

витку координаційних здібностей (3 бали). 
Досліджуючи дані, отримані після застосування в процесі фізичного виховання спеці-

ально дібраних вправ черлідингу (табл. 1), виявлено, що у школярів експериментальних груп 
як у хлопців, так і у дівчат, показники рівня розвитку координаційних здібностей значно по-
ліпшились і ці зміни, як правило, мають достовірний характер (р<0,05 – 0,001). Виняток ста-
новить результати школярів 7-го класу, де відмінності переважно мають недостовірний хара-
ктер (р>0,05).  

Так, за даними човникового бігу у хлопців 7-го класу приріст у показниках становить – 
3,9%, 8-го класу – 4,3%, 9-го класу – 3,8%, у дівчат відповідно – 5,2%, 5,2%, 4,5%. За даними 
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виконання тесту "Фламінго" у хлопців 7-го результати поліпшилися – на 34,6%; 8-го – на 
36,8% і 9-го класу – на 28,6%, у дівчат відповідно – на 34,3%; 29,5%; 29,1%. За даними бігу 
обличчям та спиною вперед у хлопців 7-го – на 36,8%; 8-го – на 29,3% і 9-го класу – на 23,5%, 
у дівчат відповідно – на 31%; 22,5%; 23,2%. За результатами виконання бігу "змійкою" у хлоп-
ців 7-го – на 10,6%; 8-го – на 9,6% і 9-го класу – на 8,6%; у дівчат на 14,1%; 11,8%; 12,6% від-
повідно. За показниками відчуття ритму у хлопців 7-го – на 25,6%; 8-го – на 25,8% і 9-го кла-
су – на 20,6%, у дівчат відповідно – на 22,8%; 23%; 17,1%.  

Розглядаючи показники здібності опановувати нові рухи за кількістю спроб, витрачених 
на правильне виконання певного завдання, зафіксовано, що у хлопців 7-го класу результати 
покращились на 24,5%, 8-го – 47,4%, 9-го – 20,4%, у дівчат на 26,0%, 53,4%, 33,1% відповід-
но. В показниках здібності опановувати нові рухи за кількістю помилок, допущених при ви-
конанні певної дії, у хлопців 7-го класу результати поліпшились на 42,5%, 8-го – 50,2%, 9-го – 
57,1%, у дівчат на 50,2%, 59,5%, 63,3% відповідно. У показниках здібності опановувати нові 
рухи за кількістю витраченого на виконання певної дії часу у хлопців 7-го класу результати 
поліпшилися на 33,3%, 8-го – 34,6%, 9-го – 25,0%, у дівчат на 33,6%, 38,9%, 40,0% відповідно.  

Таким чином, найістотніше поліпшилися показники статичної рівноваги, здібності оріє-
нтуватися у просторі та відчуття ритму школярів -8-х класів.  

Розглядаючи дані повторних досліджень школярів експериментальних груп у віковому і 
статевому аспектах, визначено відсутність істотних відмінностей порівняно з первинними да-
ними.  

При аналізі показників школярів контрольних груп, отриманих після закінчення часу 
експерименту (табл. 2), виявлено, що вони також дещо змінилися, проте ці зміни не істотні і, 
як правило, недостовірні (р>0,05). Так, приріст у показниках варіював від 0,1% до 13,7%. 

Порівнюючи результати школярів експериментальних і контрольних груп, отримані пі-
сля закінчення часу експерименту, виявлено в основному достовірне превалювання результа-
тів школярів експериментальних груп над контрольними. 

Порівняння результатів човникового бігу, отриманих після експерименту, з вимогами 
державних нормативів показало, що в обстежуваних експериментальних груп різного віку 
вони поліпшилися на 1 бал і стали відповідати оцінці 5 балів, що при заломлені до рівневої 
шкали відповідає високому рівневі розвитку спритності. 

При повторному порівнянні результатів виконання тесту "Фламінго" школярів експе-
риментальних груп з нормами виявлено, що у хлопців 9-х класів показники розвитку статич-
ної рівноваги поліпшилися на 2 бали, у дівчат 7–9-х і хлопців 7–8-х класів на 1 бал і стали від-
повідати середньому рівневі розвитку статичної рівноваги (3 бали).  

Оцінюючи отримані результати бігу обличчям і спиною вперед з нормами, виявлено, 
що дані обстежуваних 7–8-х класів поліпшилися на 2 бали і стали відповідати середньому рі-
вню розвитку здатності до орієнтації в просторі (3 бали). 

При порівнянні повторних результатів бігу "змійкою" визначено, що результати обсте-
жуваних 7–9-х класів поліпшилися на 1 бал і стали дорівнювати – 5 балам, що відповідає ви-
сокому рівню здатності до управління рухами за просторово-часовими й динамічними харак-
теристиками.  

Аналогічний аналіз отриманих результатів школярів контрольних груп показав відсут-
ність змін у рівні розвитку координаційних здібностей в обстежуваних всіх вікових груп за 
всіма досліджуваними параметрами.  

Таким чином, після застосування спеціально дібраних вправ черлідингу показники рі-
вня розвитку координаційних здібностей значно поліпшились у школярів експериментальних 
груп і стали відповідати вищому за середній рівень (4 бали). Найзначніший приріст у резуль-
татах відзначається у школярів 12 років.  

На підставі зазначеного можна резюмувати, що включення в навчальний процес з фізи-
чного виховання школярів середніх класів спеціально підібраних вправ черлідинга позитивно 
вплинуло на рівень розвитку координаційних здібностей досліджуваних експериментальних 
груп.  
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 Таблиця 2 
Показники рівня розвитку координаційних здібностей  
школярів контрольних груп до та після експерименту 

 

 

 
Висновки: 
1. Дані первинного дослідження свідчать про середній рівень розвитку координацій-

них здібностей школярів 7–9-х класів, що відповідає оцінці 3 бали. У віковому аспекті в основ-
ному спостерігається достовірне поліпшення результатів з віком (р<0,05 – 0,001). У статевому 
аспекті виявлено домінування результатів хлопців над даними дівчат. Виняток становлять 
показники тесту «Фламінго», відчуття ритму і здатності освоювати нові рухи, де зафіксовано 
протилежну тенденцію.  

2. Уведення в процес фізичного виховання вправ черлідингу позитивно вплинуло на 
рівень розвитку координаційних здібностей школярів експериментальних груп, який став ви-
щим за середній (4 бали). Найвираженіші позитивні зміни відбулися як у хлопців, так і у дів-
чат 12 років. 



Динаміка рівня розвитку координаційних здібностей… 25 

3. Показники рівня розвитку координаційних здібностей школярів контрольних груп 
за час експерименту не зазнали істотних змін. 

4. Показники рівня розвитку координаційних здібностей школярів контрольних груп 
за час експерименту не зазнали істотних змін.  

5. Позитивний вплив запропонованих нами комплексів вправ черлідингу на рівень 
розвитку координаційних здібностей школярів 7–9-х класів дає можливість рекомендувати їх 
до застосування у навчальному процесі з фізичного виховання школярів середніх класів.  

Подальші дослідження в цьому напрямку можуть здійснюватися шляхом визначення 
впливу занять черлідингом на рівень розвитку координаційних здібностей школярів 5–9-х 
класів. 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ШКОЛЬНИКОВ 7-9-х КЛАССОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЧЕРЛИДИНГА 

 

Тетяна БАЛА  
 

Харьковская государственная академия физической культуры 
 

Аннотация. В статье представлены показатели уровня развития координационных способностей, а также 
степень их изменения под влиянием упражнений черлидинга у школьников 7–9-х классов общеобразовательной 
школы. Уровень развития координационных способностей определялся по результатам выполнения челночного 
бега (с), равновесия на одной ноге «Фламинго» (количество попыток сохранения позы в течение 1 минуты), бега 
15 м лицом и спиной вперёд (с), бега «змейкой» 30 м (с), а также по показателям чувства ритма (количество раз) 
и способности осваивать новые движения (с, количество попыток и количество ошибок). Применение уп-
ражнений черлидинга положительно повлияло на степень проявления координационных способностей шко-
льников средних классов по всем исследуемым параметрам.  

 

Ключевые слова: координационные способности, школьники средних классов, черлидинг. 
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EVOLUTION OF THE COORDINATION ABILITIES DEVELOPMENT LEVEL  
AMONG THE SCHOOLCHILDREN OF 7-9TH FORMS  
UNDER CHEERLEADING EXERCISES INFLUENCE  

 

Tatyana BALA 
 

Kharkov State Academy of Physical Culture 
 

Annotation. Development level indices of the coordination abilities and also their evaluation degree under the in-
fluence of cheerleading exercises among the schoolchildren of the 7-9th forms of the comprehensive school are presented 
in this article. Level of the coordination abilities development was determined by the results of the shuttle run performance 
(s), balance on one leg «Flamingo» (a number of attempts to maintain the position during 1 minute), 15 meters run 
forward and with the back ahead (s), 30 meters run «zigzag» (s), and also by the indices of the sense of the rhythm 
(number of times) and ability to learn new movements (s, number ofattempts and number of mistakes). Cheerleading ex-
ercise usage had positively influence on demonstrated coordinating abilities degree of secondary school children according 
all investigated parameters. 

 

Key words: coordination abilities, schoolchildren of secondary school, cheerleading.  


