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Львівський державний університет фізичної культури 
Анотація. У статті розглянуто місце координаційних здібностей юних гірськолижників у тренува-

льному процесі. Метою дослідження був пошук оптимально інформативних контрольних тестувань для 
визначення рівня розвитку координаційних здібностей для юних гірськолижників. Організація досліджен-
ня полягала в аналізі наукової та методичної літератури, педагогічному спостереженні та узагальненні 
отриманих даних. Результати показали, що для визначення рівня розвитку координаційних здібностей 
об'єктивними є вправи, які комплексно оцінюють цей рівень. 
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Постановка проблеми. Проблема розвитку координаційних здібностей юних гірсько-
лижників та добір найбільш інформативних тестів для визначення рівня їх розвитку є важли-
вою в теорії та практиці сучасного спортивного тренування. Високий рівень розвитку коор-
динаційних здібностей - основна передумова оволодіння новими, складнішими видами рухо-
вих дій у спортивній діяльності. Від рівня досконалості координаційних здібностей залежить 
також якість виконання технічних елементів, особливо в мінливих умовах змагальної діяль-
ності гірськолижного спорту [4]. 

Ефективна система контролю рівня розвитку координаційних здібностей дає можли-
вість тренерові об'єктивно оцінити правильність обраного напрямку підготовки, постійно сте-
жити за станом та динамікою тренованості спортсменів, вчасно корегувати навчально-трену-
вальний процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У літературі [5, 6] висвітлюється питання 
сутності координаційних здібностей, дослідження ступеня їх розвитку й методики вдоскона-
лення у представників різник видів спорту й вікових груп. Проте проблему розвитку коорди-
наційних здібностей гірськолижників не досліджено повною мірою. 

Більшість дослідників установили, що в різні вікові періоди розвиток координаційних 
здібностей відбувається нерівномірно та різноспрямовано, але найбільш інтенсивно показни-
ки координаційних здібностей зростають у 10-13 років [4, 5, 7]. Цей вік припадає на етап по-
передньої базової підготовки в гірськолижному спорті. На думку авторів, саме в ці вікові пе-
ріоди виникають сприятливі соціальні, анатомо-фізіологічні й моторні передумови для швид-
кого розвитку і тренування координаційних здібностей. 

У дослідженнях багатьох науковців виявлено взаємозв'язок координаційних здібностей 
з рівнем технічної підготовленості спортсменів. Цілеспрямований розвиток координаційних 
здібностей сприяє удосконаленню технічної майстерності спортсменів, що забезпечується 
підвищенням їх пропріоцептивної чутливості, точним диференціюванням основних парамет-
рів рухів [1, 3]. 

Над проблемою вдосконалення тренувального процесу у спорті працювало багато фахів-
ців [6, 7], але науково обґрунтовані рекомендації щодо їх вирішення в роботі з юними гірсь-
колижниками мають частковий характер. Аналіз спеціальної літератури [2] дозволяє ствер-
джувати, що питання розвитку координаційних здібностей у тренувальному процесі юних 
спортсменів-гірськолижників є недостатньо розробленим і потребує подальшого теоретично-
го й експерементального обґрунтування. 
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Проблемі вдосконалення координаційних здібностей присвячено значну кількість пуб-
лікацій (H.A. Бернштейн, А.І. Тер-Ованесян, В.І. Лях та ін.), багато питань залишаються дис-
кусійними [1, 4, 8]. 

Водночас у літературі з підготовки гірськолижників, діагностики та визначення рівня 
розвитку координаційних здібностей приділено недостатньо уваги, бракує методичних порад 
стосовно режимів навантаження та відпочинку, місця окремих координаційних здібностей у 
тренувальному процесі гірськолижників на етапі попередньої базової підготовки. Також не-
достатньо висвітлено найбільш оптимальні на інформативні тестування для визначення рівня 
розвитку координаційних здібностей для подальшого їх удосконалення [9]. 

У зв'язку з цим, проблема об'єктивності критеріїв для визначення рівня розвитку коор-
динаційних здібностей гірськолижників у підготовчому періоді на етапі попередньої базової 
підготовки є актуальною та потребує подальшого розгляду й аналізу. 

Мета дослідження - визначити та теоретично обґрунтувати контрольні тести для ви-
значення рівня координаційних здібностей юних гірськолижників. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати науковий методичну літературу щодо стану системи фізичної під-

готовки юних гірськолижників 
2. Сформулювати батарею тестів для визначення рівня розвитку координаційних зді-

бностей юних гірськолижників; 
Методи дослідження: аналіз та синтез наукової та методичної літератури, узагальнення 

передового досвіду з галузі спортивної підготовки юних гірськолижників, педагогічне спо-
стереження. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши дослідження різних науковців, ми ви-
значили, що основною особливістю вправ, спрямованих на вдосконалення координаційних 
здібностей, є їх складність, нетрадиційність, новизна, можливість прийняття різноманітних і 
несподіваних рішень рухових завдань. При визначенні складу засобів підвищення координа-
ційних здібностей слід пам'ятати, що їх удосконалення пов'язане з накопиченням великої кі-
лькості різноманітних рухових навичок і відпрацювання шляхів їх оперативного об'єднання в 
комплексні рухові дії. 

Розвиток координаційних здібностей тісно пов'язаний із удосконаленням спеціалізова-
них сприйнять - відчуття простору, часу, темпу, зусиль, що розвиваються, води, снігу, льоду і 
т. п., оскільки саме з цими здібностями тісно зв'язано уміння спортсмена ефективно управля-
ти своїми рухами. Координаційні здібності людини різноманітні та специфічні. Однак, їх мо-
жливо диференціювати на окремі грипи за особливостями виявлення, критеріями оцінювання 
та факторами, які їх обумовлюють [5]. 

У науковій літературі виокремлюють такі відносно самостійні види координаційних 
здібностей: 

- здатність до управління просторовими й силовими параметрами рухів; 
- здатність зберігати рівновагу; 
- відчуття ритму; 
- здатність до орієнтування у просторі; 
- здатність до довільного розслаблення м'язів; 
- координованість рухів. 
Названі здібності в гірськолижному спорті проявляються у складній взаємодії. При цьо-

му в певних ситуаціях окремі здібності відіграють провідну роль, інші - допоміжну. Для ви-
значення рівня розвитку координаційних здібностей необхідно добирати такі вправи, які до-
зволяють із найбільшою точністю комплексно оцінити координаційні прояви, оскільки єди-
ного критерію на цей час немає. Контроль за розвитком цих здібностей пов'язано з багатофак-
торною структурою координаційних здібностей. 

Провівши аналіз наукової та методичної літератури, ми провели тестування спортсменів 
за допомогою 11 вправ. За підсумками педагогічного спостереження можемо стверджувати, 
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що найбільш інформативними й оптимальними для діагностики рівня розвитку різних видів 
координаційних здібностей у гірськолижному спорті є такі тести: 

1. «На гімнастичній лаві». 
Обладнання: гімнастична лава (довжина 4 м, ширина вузької сторони лави 10 см), секу-

ндомір. 
Гімнастична лава ставиться вузькою стороною угору. Спортсмен встає на початок лави. 

За командою «Руш!» спортсмен, просуваючись уперед, повинен зробити максимальну кіль-
кість обертів на 360 ° за 20 секунд. Кожен оберт потрібно робити в іншу сторону. Оцінюван-
ня: повний оберт - 2 бали, якщо спортсмен впав і поставив одну ногу на підлогу - мінус 0,5 
бала, якщо поставив 2 ноги на підлогу - мінус 1 бал, і якщо 3 рази спортсмен впав і поставив 
дві ноги на підлогу - спроба не зараховується. Для проходження тесту дається дві спроби. У 
протоколі фіксується результат найкращої спроби. 

2. «Стійка швидкісного спуску». Обладнання: корисна модель «Тренажер для сноу-
бордингу» (довжина їм, ширина 20 см), секундомір. 

Спортсмен займає положення на тренажері у стійці швидкісного спуску й починається від-
лік часу. Відлік закінчується, коли спортсмен сходить із тренажера. Оцінюється максимальний 
час, який спортсмен здатний втримувати рівновагу на тренажері з коливальною площиною. Для 
проходження тесту дається дві спроби. У протокол записується результат найкращої спроби. 

3. «Відчуття часу». Обладнання: секундомір. 
Спортсмену дається завдання інтуїтивно визначити 10-секундний (30-секундний) відрі-

зок часу. За командою «Руш!» починається відлік часу. Без підрахунку й використання го-
динника дає команду «Стоп!», коли, на його, думку пройшли 10 (30) секунд. Потім досліджу-
ваному дається ще 2 спроби. У протоколі фіксується інтервал, що оцінюється, й фактичний 
час, який визначив спортсмен. 

4. «Гімнастичний обруч». Обладнання: гімнастичний обруч, секундомір. 
Тестування проходить у двох варіантах: один цикл і три цикли. Перший етап: спортсмен 

встає в середину обруча. За командою «Руш!» він стрибає вперед, назад, вправо та вліво кож-
ного разу, повертаючись у середину обруча. Відлік часу закінчується, коли спортсмен повер-
тається у вихідне положення. Наступний етап, спортсменові необхідно повторити те саме зав-
дання три рази поспіль ( 3 цикли). На кожному етапі у спортсмена є 2 спроби, у протокол вно-
сяться найкращі. 

5. «Човниковий біг». Обладнання: рівний майданчик, розмічений лініями старту й 
повороту через 10 метрів, секундоміри. 

З положення високого старту учасник за командою «Руш» пробігає 10 метрів, торкаєть-
ся землі за лінією повороту, повертається кругом і таким самим чином пробігає ще 9 відрізків 
по 10 метрів. Результатом тестування є час, витрачений на випробування. Кожний учасник 
тестування має одну спробу. 

6. «7- метровий тест». Обладнання: Рівний майданчик, розмічений лініями старту й 
фінішу через 7 метрів. 

У спортивному залі відстань вимірюють відстань 7 метрів. Спортсмен встає перед ліні-
єю старту. Йому пропонується пройти цю відстань своїм звичайним кроком. Старт - пальці 
стопи на першій лінії, фініш-- пальці .стопи на другій лінії. 

Першим завданням кожного спортсмена є при зоровому контролі рухів (звичайною хо-
дьбою) «м'язами» запам'ятати відзначену відстань, запам'ятати «відчуття» руху кожного кро-
ку. Наступне завдання полягає у проходженні спортсменом цієї ж відстані, але із заплющени-
ми (зав'язаними) очима (тим самим, виключивши зір із регуляції рухів). Усе навантаження 
переноситься на образ пам'яті й чутливості м'язів. Для проходження відстані із заплющеними 
очима спортсмен має 3 спроби. Під час проведення тесту у приміщені має бути абсолютна 
тишина, щоб учасник не міг відволікатися на звукові подразники. 

Для дослідження було обрано 16 спортсменів віком від 10 до 13 років, що займаються у 
спортивних секціях і виступають на змаганнях(табл. 1). Дані дослідження, яке ми провели, 
дають можливість стверджувати, що у спортсменів на цьому етапі спортивного вдосконален-
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ня показники рівня розвитку та прояву координаційних здібностей є невисокими та потребу-
ють подальшого розвитку й закріплення. 

Таблиця 1 
Результати тестування спортсменів за запропонованими тестами 
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1 Н.Ш. ж 8 46.0 2,8 8,7 29,7 0 -145 -22 9.4 30.6 4,15 18,0 175 
2 к.ш ж 5 35.9 3,4 10,7 32,8 -5 -55 +12 9.3 31.0 4,75 22,28 154 
3 К.Р. ч 8 48.1 2,8 8,2 29,9 -63 -48 0 10.2 30.0 4,19 17,54 201 
4 Ю.М. ж 10 13,2 2,7 7,7 28,3 -8 +21 -11 10.1 31.4 4,02 17,60 180 
5 С.Н. ч 12 36.6 2,9 8,9 32,6 +17 -63 +46 12.4 30.6 4,31 21,30 154 
6 г.о. ч 10 10,7 2,7 7,8 27,5 -130 0 +10 9.1 27.6 3,98 16,82 201 
7 С.С. ж 7,5 25.0 2,6 8,6 31,8 -30 -5 +16 8.6 28.3 4,50 18,93 153 
8 Б.Т. ч 8 30.0 ЗД 8,5 29,6 -6 -12 -6 9.2 28.5 4,20 17,03 220 
9 Р.М. ж 10 35.3 2,6 8,0 27;8 -5 0 +5 10.0 28.9 3,93 16,52 220 
10 Р.А. ч 7 29.0 3,0 8,3 29,5 -100 -54 -21 10.5 30.8 4,30 17,02 193 
11. Х.М. ч 6.5 35,0 2,9 8,0 30,0 -50 -20 +10 11,8 35,0 3,97 16,50 183 
12. О.К. ж 12 59,3 2,6 7,6 26,5 -20 0 +12 10,2 30,5 3,94 16,38 212 
13 т.д. ж 10 32,1 3,0 8,6 30,0 +10 -10 +5 13,2 32,5 4,23 17,01 203 
14 д л . ж 9,5 25,9 3,2 9,0 32,0 -80 -50 +30 15,0 35,0 4,61 18,23 195 
15 Л.А ч 7 30,2 3,0 8,9 29,3 -50 -3 0 11,0 32,0 4,65 18,08 210 
16 Л.М. ч 6 34,1 3,2 9,0 зо, -40 +20 -10 11,5 31,0 4,29 19,00 185 

За результатами тестів «Гімнастична лава»» та «Стійка швидкісного спуск)'» також ви-
явлено залежність, що чим краще спортсмен здатен зберігати рівновагу на стійкій поверхні, 
тим краще йому вдається зберігати стійкість на коливальній площині. За результатами тестів 
«7-метровий тест» та «Відчуття часу» спостерігається тенденція до недостатньо добре розви-
неного відчуття простору та часу у спортсменів, хоча ці види координаційних здібностей у 
гірськолижному спорті відіграють важливу роль. 

Результати тестувань «Човниковий біг» та «Гімнастичний обруч» дають можливість 
стверджувати, що у спортсменів добре розвинута спритність. Саме цей вид координаційних 
здібностей є одним із провідних у гірськолижному спорті при проходженні траси слалому. 

Під час дослідження встановлено, що рівень розвитку та прояв різних видів координа-
ційних здібностей вищий у хлопців, ніж у дівчат. Під час проведення тестування було встано-
влено, що тести «Човниковий біг», біг ЗО м та 100 м є неінформативними та недостатньо точ-
ними для відображення рівня розвитку координаційних здібностей гірськолижників. 

Висновки: 
1. Аналіз наукової та методичної літератури та педагогічне спостереження вказують 

на те, що рівень прояву координаційних здібностей залежить від загальної підготовки спорт-
сменів. 

2. Сформульована під час дослідження батарея тестів, яка складалася з 11 вправ, по-
казала, що шість з них надали нам інформацію щодо рівня прояву координаційних здібностей 
у спортсменів-гірськолижників на етапі попередньої базової підготовки. Найоптимальнішими 
тестами в гірськолижному спорті є ті, що спрямовані на визначення рівня розвитку здатності 
до збереження стійкості ( при стійкій та нестійкій опорі), спритності, відчуття простору та 
відчуття часу. 

3. Визначено, що на цьому етапі спортивного вдосконалення у спортсменів є недо-
статній рівень розвитку координаційних здібностей, що потребує подальшого вдосконалення. 

Перспективи подальших досліджень. Пошук та розробка методики вдосконалення 
координаційних здібностей юних гірськолижників. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ГОРНОЛЫЖНИКОВ 

НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Марина РОГОВА, Ольга ЗИНЬКИВ, 
Юрий ЛЮБИЖАНИН, Орест СТЕФАНЫШИН 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. В статье рассматривается место координационных способностей юных горнолыжников в тре-
нировочном процессе. Целью исследования был поиск оптимально информативных контрольных тестирований 
для определения уровня развития координационных способностей для юных горнолыжников. Организация исс-
ледования заключалась в анализе научно-методической литературы , педагогических наблюдений и обобщения 
полученных данных. Результаты показали, что для определения уровня развития координационных способностей 
объективны упражнения, которые дают комплексную оценку этого уровня. 

Ключевые слова: координационные способности, развитие, диагностика, этап предварительной базовой 
подготовки, горнолыжный спорт, тестирование, подготовка . 
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OF COORDINATION ABILITIES OF SKIERS 

ON PRE-BASIC TRAINING 
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Abstract. The article deals with the place of coordination abilities of young skiers in the training process. The aim 
of the study was to search for the optimal control of informative tests to determine the level of coordination skills for 
young skiers. Organization of the study was to analyze the scientific and methodological literature, pedagogical observa-
tion and generalization of the data. The results showed that to determine the level of coordination abilities exercises objec-
tively give a comprehensive assessment of the level. 

Key words: coordination abilities, development, diagnosis, stage of preliminary basic training, skiing, testing and 
training. 


