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Анотація. У статті аналізується питання пліпшення здатності учнів з вадами опорно-рухового апа-
рату відтворювати задані рухи в ліктьовому суглобі на кінематометрі Жуковського. Застосування в проце-
сі фізичного виховання розробленої системи спеціально спрямованих вправ та ігор із м'ячем достовірно 
поліпшило показники учнів у здатності відтворювати задані амплітуди рухів (20º і 50º). При завданні кута 
70º зміни мали позитивний характер, проте достовірних відмінностей виявлено не було ні у хлопців, ні у 
дівчат. 
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Постановка проблеми. У всіх видах рухової діяльності велике значення має просторо-
ва точність рухів. Травми і захворювання, що викликають порушення опорно-рухового апа-
рату (ОРА), впливають на нормальне функціонування систем організму в цілому, особливо на 
координацію рухів. Це приводить до змін нормальних рухових стереотипів, часто супрово-
джується психічним напруженням, дестабілізує життєдіяльність людини і його соціальну орі-
єнтацію. У координації рухової діяльності важливу роль грає точність просторового оціню-
вання кінематичних ланок, що беруть участь у побудові руху. У спеціально розроблених 
вправах та іграх з м'ячем найбільш багатогранне рухове навантаження виконується руками, 
що сприяє вдосконаленню і розвитку відповідної сенсорики, яка оцінює розташування біокі-
нематичних ланок відносно одна одної та швидкості їх пересування.  

Роботу виконано згідно із Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2006–2010 рр. Міністерства Україні у справах сім'ї, молоді та спорту з проблеми № 3.1. «Удо-
сконалення системи фізичного виховання учнів у навчальних закладах» з проблеми 3.1.4. 
«Удосконалення процесу фізичного виховання у навчальних заставах різного профілю» (№ 
державної реєстрації 0106U011983). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За свідченням фахівців, специфічні здібності 
до орієнтування в просторі, зокрема диференціювання рухів за просторовими характеристи-
ками, є виключно фізіологічними механізмами регуляції довільних рухів [8]. Здорова людина 
із заплющеними очима безпомилково виконує рух кистю в будь-якому напрямі. Пояснюється 
висока точність рухів особливостями суглобових рецепторів [9]. На думку В. І. Лях [6; 7], 
просторова орієнтація пов'язана насамперед з пропріорецептивною чутливістю, яка коректу-
ється взаємним розташуванням частин тіла. 

У дослідженнях Н.В. Бірюкової [1] і Е.П. Ільіна [4] було встановлено, що між точністю 
відтворення рухів малої та великої амплітуди немає достовірних кореляційних зв'язків, тобто 
вони є самостійними пропріорецептивниыми функціями, незв'язаними між собою.  

На думку авторів, усім трьом характеристикам – відтворення рухів великих, середніх і 
малих амплітуд – відповідає одна модель – проста генетична, тобто природа їх мінливості од-
накова: варіативність їх більшою мірою визначається випадковими ефектами навколишнього 
середовища і меншою мірою адитивними генетичними ефектами. Слід зазначити, що тієї са-
мої думки дотримуються В.І. Лях і В.А. Соколкіна [5]. Результати щодо здатності точно від-
творювати рухи середніх амплітуд на кинематометрі, які вони отримали практично повністю 
збігаються з даними В.І. Елкіна і С. А. Хоружевої [3].  

За даними Ю.В. Верхошанського, характеристики просторової орієнтації в точності ам-
плітуди рухів досягають досконалості в дівчат після 13–14 років, а у хлопців після 15–17 ро-
ків [2]. Динаміку показників, що відображають рівень розвитку здібності до точного відтво-
рення амплітуди руху руки, у віковому аспекті вивчали Л.Р. Харітонова, Л.А. Суянгулова 
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[10]. Вони відзначали, що вік 7–10 років характеризується значними темпами зростання цього 
показника. З 10 до 11 років у хлопців і з 10 до 12 років у дівчат автори спостерігали погір-
шення результатів. Після періоду спаду настає другий етап, що характеризується досить зна-
чними темпами приросту показника точності відтворення амплітуди рухів, у хлопців – з 11 до 
13 років, у дівчат – з 12 до 13 років. 

Практично всі автори відзначали поліпшення координації рухів за просторовими харак-
теристиками після застосування спеціальних фізичних вправ, але праць в яких би досліджу-
валася ця здібність учнів з вадами ОРА, вкрай недостатньо. 

Мета дослідження – аналіз змін показників здатності диференціювати рухи за про-
сторовими характеристиками, під впливом спеціально спрямованих вправ та ігор з м'ячем в 
учнів із вадами ОРА. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити показники здатності відтворювати рухи за просторовими характеристи-

ками учнів із вадами опорно-рухового апарату. 
2. Проаналізувати зміни цих показників під впливом спеціально підібраних вправ та 

ігор з м'ячем в учнів-інвалідів цього профілю. 
3. Розробити практичні рекомендації для викладачів фізичного виховання спеціальних 

навчальних закладів із впровадження в процес фізичного виховання спеціальних вправ та ігор 
з м'ячем, спрямованих на поліпшення показників точності рухів. 

Методи дослідження. Точність рухів визначалася методом кінематометрії, за показни-
ками відтворення амплітуди рухів у ліктьовому суглобі із заданими кутами 20°, 50° і 70°на 
кінематометрі Жуковського. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі обліково-економічного те-
хнікуму для інвалідів ім. Ф.Г. Ананченка м. Харкова, в якому взяли участь 63 учні (16–19 ро-
ків), які мають порушення ОРА. З них за академічною ознакою були сформовані 3 основні і 
3 контрольні групи. При вивченні показників із урахуванням статевого аспекту, зважаючи, 
що учні одного віку, всі хлопці основних груп були об'єднані в одну основну групу хлопців, 
всі дівчата – в основну групу дівчат, аналогічно були розподілені хлопці і дівчата контроль-
них груп. Для аналізу отриманих результатів з ураховуючи діагноз і характер порушення 
ОРА, учні були згруповані у дві групи: перша – з порушеннями у вигляді парезів, друга – з 
порушеннями у вигляді обмежень у рухів, які виникли внаслідок захворювань, порушень і 
травм суглобів м'язів і зв'язок. 

Результати досліджень. Отримані результати дозволили встановити, що у хлопців ос-
новної групи показники величини помилки при відтворенні амплітуди руху в 20° знаходяться 
в межах 4,00°, при амплітуді в 50° помилка становила 8,05°, при амплітуді в 70° – 5,47°, у 
хлопців контрольних груп ці помилки були – 3,50°; 6,50°; 7,40° відповідно. Отже, що погріш-
ність відтворення руху становить у хлопців основної групи при амплітуді в 20° – 20,0%; у 50° 
– 16,1%; у 70° – 7,8%. У хлопців контрольних груп ці помилки становили 17,5%; 13,0%; 
10,6%, відповідно. У основній групі дівчата допускали помилки 2,90°; 6,33°; 6,29°, в контро-
льній – 2,31°; 4,92°; 6,92°, відповідно. При цьому погрішність у дівчат при відтворенні амплі-
туди руху в 20° дорівнювала 14,5 %; в 50° – 12,7 %; в 70° – 9,9 %. У дівчат контрольних груп 
– 11,6 %; 9,8 %; 9,9 %, відповідно. Таким чином виходить, що із збільшенням заданої амплі-
туди відхилення ліктьового суглоба погрішність виконання завдання в градусах в основному 
збільшувалася. Проте відсоток погрішності щодо величини заданої амплітуди із збільшенням 
кута мав тенденцію до зменшення. 

Порівняльний аналіз результатів точності виконання кутових переміщень у ліктьовому 
суглобі у хлопців і дівчат засвідчив, що помилка у відтворенні амплітуди руху в заданих від-
хиленнях 20°, 50° і 70° у дівчат дещо менше, ніж у хлопців, проте відмінності не достовірні 
(p<0,05).  

При аналізі отриманих результатів з урахуванням діагнозу та характеру порушень ОРА 
учнів (табл. 1) при відтворенні амплітуди в 20° і 50° точніші показники були відзначені в уч-
нів з обмеженнями в рухах. Проте ці відмінності не достовірні (p>0,05). При відтворенні кута 
70° реєструвалися практично однакові показники.  
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Таблиця 1 
Показники здібності відтворювати задану амплітуду рухів учнями основних груп  
із урахуванням характеру вад опорно-рухового апарату до і після експерименту  

(кутові градуси) 
 

Групи учнів З парезами (n=24) З обмеженнями у рухах (n=16) 

Показники Х ±m 

амплітуда в 20° 

До експерименту 3,79±0,42 2,88±0,49 

Після експерименту 2,00±0,27 1,31±0,20 

t 3,58 2,95 

p <0,05 <0,05 

амплітуда в 50° 

До експерименту 7,46±0,93 6,69±0,53 

Після експерименту 3,46±0,52 2,75±0,31 

t 3,75 6,41 

p <0,05 <0,05 

амплітуда в 70° 

До експерименту 6,33±1,15 5,25±0,91 

Після експерименту 3,96±0,64 3,75±0,62 

t 1,80 1,37 

p >0,05 >0,05 
 

При розгляді показників здатності відтворювати амплітуду руху в ліктьовому суглобі в 
основному спостерігалася недооцінка величини кута. Так, при відтворенні амплітуди в 20° 
75,0% учнів виконували рух з меншою амплітудою; у 50° – 79,9%; у 70° – 79,8%. Перевищува-
ли показники заданого кута при амплітуді руху в 20° 20,0% учнів; у 50° – 12,8%; у 70° – 12,2%. 
Виконали завдання без помилок при амплітуді руху в 20° 5,0%; у 50° – 7,3%; у 70° – 8,0%.  

Упродовж навчального року учні контрольних груп займалися за програмою «Фізична 
культура для учбових закладів Міністерства соціального забезпечення». А в зміст занять із фі-
зичного виховання основних груп разом із програмним навчальним матеріалом уводилися 
вправи та ігри з м'ячами, які були спрямовані на розвиток координації рухів за просторовими 
характеристиками.  

Вправи виконувалися або одночасно м’ячами різної ваги (баскетбольними, волейболь-
ними, футбольними, гумовими, надувними) із киданням (передаванням, метанням) одного 
типу м’ячів на різні відстані, або у вправі одночасно використовувалися м’ячі різного форма-
ту. Вправи виконувалися з дозуванням від 2 до 10 разів з використанням від 1 до 4 серій, пау-
зи для відпочинку при цьому тривали від 40 до 60 с. У вправах враховувалися індивідуальні 
особливості стану здоров'я учнів та їх фізичні можливості. Вправи з м'ячами вводилися в 
зміст рухливих ігор та естафет.  

При вивченні даних, отриманих після застосування спеціально спрямованих вправ та 
ігор з м'ячами (табл. 2), виявлено, що в учнів основних груп показники здатності відтворюва-
ти задані амплітуди руху в 20° і в 50° поліпшили, і ці зміни мають достовірний характер як у 
хлопців (p<0,05), так і у дівчат (p<0,05). Показники здатності відтворювати задану амплітуду 
руху в 70° теж мали тенденцію до поліпшення, проте ці зміни не достовірні, як у хлопців 
(p>0,05), так і у дівчат (p>0,05).  

Аналізуючи отримані показники з урахуванням характеру порушень ОРА (табл. 1), слід 
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зазначити, що в обох групах учнів спостерігається достовірний приріст здатності точно від-
творювати амплітуду руху в 20° (p<0,05) і в 50° (p<0,05). Проте при відтворенні амплітуди в 
70°, поліпшення показників в обох групах не достовірні (p>0,05). 

Таблиця 2 
Показники здібності відтворювати задану амплітуду рухів учнями  

до і після експерименту (кутові градуси) 
 

Основні групи Контрольні групи 

Ю Д Ю Д Групи 

Показники Х ±m 

n 19 21 10 13 
амплітуда 20° 

До експерименту 4,00±0,54 2,90±0,35 3,50±0,81 2,31±0,48 

Після експерименту 2,05±0,32 1,43±0,19 3,00±0,63 2,38±0,53 

t 3,10 3,70 0,49 0,11 

p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

амплітуда 50° 

До експерименту 8,05±1,15 6,33±0,42 6,50±1,31 4,92±1,03 

Після експерименту 4,05±0,60 2,38±0,23 5,90±1,36 4,85±0,94 

t 3,09 8,20 0,32 0,06 

p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

амплітуда 70° 

До експерименту 5,47±0,99 6,29±1,19 7,40±1,52 6,92±1,31 

Після експерименту 3,47±0,45 4,24±0,76 7,10±1,16 6,85±1,27 

t 1,84 1,45 0,16 0,04 

p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
 

Зменшення помилки при виконанні амплітуди руху в 20° у групі хлопців становило 
1,95° (48,8%); у групі дівчат – 1,47° (50,7%); у групі учнів з парезами – 1,79° (47,2%); у групі 
учнів з обмеженнями в рухах – 1,57° (54,5%). Зменшення помилки при відтворенні амплітуди 
руху в 50°– 4,00° (49,7%); 3,95° (62,4%); 4,00° (53,6%); 3,94° (58,9%) відповідно. При відтво-
ренні амплітуди руху в 70°– 2,00° (36,6%); 2,05° (32,6%); 2,37° (37,4%); – 1,50° (28,6%), відпо-
відно. 

Слід зазначити, що після педагогічного експерименту в дівчат збереглася здатність точ-
ніше відтворювати амплітуду в 20°, ніж у хлопців. Проте ці відмінності не достовірні (p> 
0,05). При відтворенні амплітуди в 50° дівчата мали достовірно меншу величину помилки, 
ніж хлопці (p<0,05). Слід зазначити, що, якщо при відтворенні малих і середніх кутів точніші 
результати показували дівчата, то при відтворенні кута 70° точніші результати спостерігалися 
у хлопців. Проте відмінності не достовірні (p>0,05). 

Між показниками груп із парезами і з обмеженнями в рухах достовірних відмінностей 
виявлено не було (p>0,05). Учні з обмеженнями в рухах, як і до експерименту в усіх завдан-
нях виконували завдання точніше.  

Зіставлення даних первинного і повторного тестування в контрольних груп учнів по-
казало зміну показників здібностей відтворювати задані амплітуди рухів, проте ці зміни не-
значні і недостовірні (p>0,05). 

Висновки. 
1. Точність відтворення амплітуди руху в ліктьовому суглобі у хлопців при відтворенні 
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кута 20° мала помилку 4,00±0,54°, 50° – 8,05±1,15°, в 70° – 5,47±0,99°, у дівчат – 2,90±0,35°, 
6,33±0,42°, 6,29±1,19° відповідно. 

2. Використання системи вправ та ігор із м'ячем в учнів основних груп зменшило по-
милку при відтворенні амплітуди в 20° у юнаків на 1,95°, у дівчат – на 1,47°, у групі із паре-
зами – на 1,79°; у групі учнів із обмеженнями в рухах – на 1,57°; у 50° – на 4,00°; 3,95°; 4,00°; 
3,94°, відповідно; у 70° – на 2,00°, 2,05°, 2,37°, 1,50°, відповідно. Достовірні відмінності спо-
стерігалися при відтворенні амплітуди в 20° і 50° (p<0,05), при 70° були не достовірні 
(p>0,05). 

3. Отримані дані дозволяють рекомендувати систему наших вправ і ігор з м'ячем у пра-
ктику фізичного виховання учнів із вадами ОРА.  

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розширенням цілеспрямованої систе-
ми вправ та ігор з м'ячем із урахуванням точнішої специфіки фізичних порушень у стані здо-
ров'я учнів для поліпшення в них тонкої координації рухів, кращої пристосованості до умов 
повсякденного життя, придбання спеціальності й готовності до професійної діяльності.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос улучшения способности учащихся с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата воспроизводить заданные движения в локтевом 
суставе на кинематометре Жуковского. Применение в процессе физического воспитания раз-
работанной системы специально направленных упражнений и игр с мячом достоверно улуч-
шило показатели учащихся в способности воспроизводить заданные амплитуды движений в 
20º и 50º. При задании угла в 70º изменения носили положительный характер, однако досто-
верных различий обнаружено не было ни у юношей, ни у девушек. 
 

Ключевые слова: кинематометр, амплитуда, угол, мяч, упражнения, игры, опорно-дви-
гательный аппарат. 
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Annotation. The article overlooks the issue of improving the ability of students with disorders 
of the locomotor apparatus to reproduce the specified motion of the elbow on kinematometre Zhu-
kovsky. Application in the process of physical education developed by the system are specially de-
signed exercises and ball games significantly improved the students' ability to reproduce a given ra-
nge of motion of 20 º and 50 º. When you set the angle of 70 º changes were positive, but significant 
differences were found neither in boys nor girls. 
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