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Анотація. Статтю присвячено вивченню проблеми розвитку фізичних та основних компонентів 
координаційних здібностей молодших школярів в процесі навчання танцювальних вправ. Досліджується 
молодший шкільний вік як оптимальний період формування окремих фізичних та основних компонентів 
координаційних здібностей. Подано результати експерименту та зроблено аналіз отриманих даних. 
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Постановка проблеми. Національна доктрина розвитку освіти вказує на необхідність 

використання різноманітних форм рухової активності та інших засобів фізичного вдоскона-
лення для збереження здоров'я громадян як найбільшої суспільної цінності. Одним із перспе-
ктивних напрямів удосконалення системи фізичного виховання молодших школярів є пошук і 
наукове обґрунтування ефективних засобів і методів розвитку рухових якостей, фізичних і 
координаційних здібностей дітей.  

Аналіз останніх публікацій. Вивченню проблеми розвитку фізичних та координацій-
них здібностей молодших школярів у дослідженнях останніх років приділено багато уваги 
(Л. В. Волков, 2010; В. І. Лях,2006; І. І. Козетов, 2001; Т. В. Скалій, 2006; А. П. Матвєєв, 
2003; С. В. Сембрат, 2003; П. П. Коханець, 2006; С. І. Присяжнюк, 2009; О. П. Швец, 2009; 
Л. В. Ковальчук, 2004 та інші). Більшість учених, практиків, авторів сучасних програм з фі-
зичної культури для загальноосвітніх шкіл визнають важливість розвитку координаційних 
здібностей у молодого покоління [6, 7, 10]. Особливо це стосується дітей молодшого шкіль-
ного віку. У цей віковий період закладаються основи управління рухами, формуються вміння 
й навички, відсутність яких неможливо сформувати в старшому віці [3, 8, 9]. Усе це залишає 
актуальною проблему рухового досвіду в молодшому шкільному віці. 

Зв'язок роботи з науковими програмами. Статтю виконано згідно з науковим прое-
ктом ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» за темою «Сучасні технології фізичного виховання дітей і молоді України». 

Мета – визначити рівень розвитку фізичних та координаційних здібностей у дітей мо-
лодшого шкільного віку.  

Завдання: 
1) провести теоретичний аналіз літературних джерел із цієї проблеми;  
2) розробити методику комплексного оцінювання фізичних та координаційних здібно-

стей у дітей молодшого шкільного віку;  
3) провести констатувальний педагогічний експеримент для визначення рівня розвитку 

фізичних та координаційних здібностей. 
Методи й організація дослідження – аналіз та узагальнення науково-методичної літе-

ратури та передової педагогічної практики, педагогічне спостереження, педагогічне тестуван-
ня, методи математичної статистики. 

Дослідження проводилося на базі ЗОШ №7 м. Переяслава-Хмельницького, в якому взя-
ли участь 104 учні початкової школи. 

У процесі педагогічного експерименту для визначення рівня розвитку фізичних та ко-
ординаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку було використано пакет загально-
прийнятих та спеціально розроблених методик та методів дослідження.  

Для визначення рівня розвитку фізичних здібностей були проведені контрольні випро-
бування (тестування): силових здібностей – кистьова динамометрія; швидкісних здібностей – 
біг 30 м з високого старту за мінімальний проміжок часу; швидкісно-силових здібностей – 
стрибок у довжину та вгору з місця; гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидя-
чи;загальної витривалості – Гарвардський степ-тест. 



Стан розвитку фізичних та координаційних здібностей дітей… 213 

Для комплексного оцінювання розвитку основних компонентів координаційних здібно-
стей використано тести, які вимагають прояву різних видів координаційних здібностей: здат-
ність до збереження рівноваги – проба Бондаревського; здатність до управління часовими, 
просторовими й силовими параметрами рухів: ходьба по прямій із заплющеними очима, чов-
никовий біг 3х10 м; кистьова динамометрія; координованість рухів –3 перекиди вперед. 

Результати дослідження. Результати проведених досліджень висвітлено в таблиці 1, 
свідчать про стійку тенденцію зростання показників фізичної підготовленості дітей молодшо-
го шкільного віку як у хлопчиків, так і у дівчаток. Найхарактернішими є зміни показників з 
стрибків у висоту та довжину з місця у хлопчиків з 65,4 ±0,05 до 78,3 ±0,01 і з 102,7 ± 0,05 до 
131,5 ± 0,1 відповідно та дівчаток з 65,2 ± 0,01 до 78,6 ± 0,05 і з 91,2 ± 0,001 до 122,9 ±0,05; 
кистьової динамометрії – у хлопчиків з 10,0± 0,05 до 11,8 ± 0,01 та дівчаток з 8,5 ± 0,05 до 
10,5± 0,1; з бігу на 30 м –з 6,3 ± 0,01 до 5,7 ± 0,01 у хлопчиків і з 6,8 ±0,05 до 5,9 ± 0,01 у дів-
чаток; з човникового бігу 3х10м – з 10,0 ±0,05 до 9,1 ±0,01 у хлопчиків і з 10,0 ± 0,1 до 9,3 
±0,1 у дівчаток; три перекиди вперед – з 7,4 ±0,01 до 5,7 ±0,05 у хлопчиків і з 8,1 ±0,01 до 6,4 
± 0,05 у дівчаток; проби Бондаревського із заплющеними очима з 12,0 ±0,01 до 13,4 ± 0,1 у 
хлопчиків та з 10,1 ± 0,001 до 21,1 ± 0,01 у дівчаток. Що говорить про сенсетивний період 
розвитку швидкісно-силових та окремих компонентів координаційних здібностей у молод-
шому шкільному віці. 

Таблиця 1 
Показники фізичної підготовленості учнів 7-9 років 

 

7 років 8 років 9 років № н.п. Тести 
Хл. Дів. Хл. Дів. Хл. Дів. 

1 Кистьова динамометрія, кг. 10,0 
0,05 

8,5 
0,05 

10,5 
0,01 

10,3 
0,1 

11,8 
0,01 

10,5 
0,1 

2 Стрибок у висоту з місця, см. 65,4 
0,05 

65,2 
0,01 

69,9 
0,01 

73,1 
0,05 

78,3 
0,01 

78,6 
0,05 

3 Стрибок у довжину з місця, см. 102,7 
0,05 

91,2 
0,001 

120,1 
0,1 

110,6 
0,05 

131,5 
0,1 

122,9 
0,05 

4 Біг 30м., с. 6,3 
0,01 

6,8 
0,05 

6,3 
0,01 

6,2 
0,01 

5,7 
0,01 

5,9 
0,01 

5 Нахил тулуба вперед, см. 1,8 
0,01 

5,6 
0,01 

1,1 
0,01 

1,5 
0,01 

1,6 
0,05 

6,4 
0,01 

6 Човниковий біг 3х10м., с. 10,0 
0,05 

10,0 
0,1 

9,4 
0,05 

9,6 
0,05 

9,1 
0,01 

9,3 
0,1 

7 Ходьба по прямій із закритими очима, см. 36,7 
0,1 

46,7 
0,01 

43,4 
0,01 

40,4 
0,01 

25,9 
0,05 

25,1 
0,05 

8 Три перекиди вперед, с. 7,4 
0,01 

8,1 
0,01 

5,8 
0,01 

6,3 
0,1 

5,7 
0,05 

6,4 
0,05 

9 Проба Бондаревського із закритими очима, с. 12,0 
0,01 

10,1 
0,001 

13,2 
0,05 

19,7 
0,01 

13,4 
0,1 

21,1 
0,01 

 

За показниками кистьової динамометрії сила поступово розвивається у хлопчиків з 7 до 
8 років, а в дівчаток з 8 до 9 років. Найбільша відмінність у розвитку сили спостерігається у 7 
і 8 років, і в дівчаток вона менша ніж у хлопчиків. 

За темпами щорічного приросту за показниками стрибка вгору для хлопчиків характерний 
активний розвиток швидкісно-силових здібностей до 7 років і незначне зменшення темпів роз-
витку від 7 до 8 років та повторне збільшення активності в розвитку в період від 8 до 9 років. 
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За показниками стрибка в довжину з місця вияв швидкісно - силових здібностей свід-
чить про поступове поліпшення показників у хлопчиків на 28,8 см, а у дівчаток – на 31,7 см. 

Показники в бігові на 30 м у дівчаток дещо вищі, ніж у хлопчиків. У віці 8–9 років змі-
нюється процес природного розвитку, показники у хлопчиків поліпшуються на 0,6 с, нато-
мість у дівчаток – уповільнюються. 

Аналіз отриманих результатів показників нахилу тулуба вперед з положення сидячи го-
ворить, що в 7-річному віці у дівчаток рухливість у суглобах значно вища ніж у хлопчиків. У 
період від 7 до 8 років темпи розвитку гнучкості значно погіршуються як у хлопчиків, так і в 
дівчаток. А в період від 8 до 9 років ці показники знову зростають з 1,1±0,01 до 1,6 ±0,05 у 
хлопчиків і з 1,5 ±0,01 до 6,4 ±0,01 у дівчаток. Значне зниження показників розвитку гнучко-
сті можна пояснити малорухливими умовами життя. Такі висновки підтверджує низка дослі-
джень (С. В. Сембрат, Л. В. Волков 2003). 

Результати показників ходьби по прямій із заплющеними очима свідчать про погіршен-
ня розвитку здібності до управління часовими, просторовими й силовими параметрами рухів 
у 7 років у хлопчиків і значне поліпшення показників цієї здібності з 8 до 9 років. У дівчаток 
темпи розвитку цієї здібності дещо вищі, ніж у хлопчиків, і добре розвиваються з 7 до 9 років. 

Висновок. Аналіз стану проблеми в літературі показав, що питання розвитку фізичних 
та координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку далекі від остаточного роз-
в'язання і потребують детального дослідження та висвітлення.  

Для оцінювання стану фізичних та координаційних здібностей в дітей молодшого шкі-
льного віку було розроблено комплексну методику тестування, в яку входили загально при-
йняті та спеціально розроблені методики та методи дослідження. 

У результаті констатувального експерименту ми визначили, що молодший шкільний вік 
є оптимальним періодом для формування швидкісно-силових та окремих компонентів коор-
динаційних здібностей.  

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці експериментальної методики 
формування фізичних та координаційних здібностей молодших школярів у процесі навчання 
танцювальних вправ. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы развития физических и основных компонентов коор-
динационных способностей младших школьников в процессе учебы танцевальным упражнениям. Исследуется 
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младший школьный возраст как оптимальный период формирования отдельных физических и основных компо-
нентов координационных способностей. Приведенные результаты эксперимента и сделан анализ полученных 
данных. 

 

Ключевые слова: физические способности, основные компоненты координационных способностей, мла-
дший школьный возраст. 
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Annotation. The article is devoted the study of development problem of physical and basic components of co-
ordinating capabilities of junior schoolchildren in the process of learning dancing exercises. A junior school age as 
optimum period for forming some physical and basic components of co-ordinating capabilities is probed. Resulted results 
of experiment have been shown and the analysis of the data has been done. 
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