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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ 

 
Анотація. В статті розглядається питання розвитку 

координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку на уроках 
фізичної культури та їх значення в руховій діяльності. Координаційні 
здібності – одна із суттєвих ознак рухової підготовки дитини. Високий 
рівень їх розвитку є запорукою успіхів у різних видах спорту, особливо у тих, 
де кінцевий результат певною мірою обумовлений технічною 
підготовленістю. 

Ключові слова: координаційні здібності, молодший шкільний 
вік,фізична культура, фізичні вправи. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития 

координационных способностей детей младшего школьного возраста на 
уроках физической культуры и их значение в двигательной деятельности. 
Координационные способности - одна из существенных признаков 
двигательной подготовки ребенка. Высокий уровень их развития является 
залогом успехов в различных видах спорта, особенно в тех, где конечный 
результат в определенной степени обусловлен технической 
подготовленностью. 

Ключевые слова: координационные способности, младший школьный 
возраст, физическая культура, физические упражнения. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN CHILDREN 

OF PRIMARY SCHOOL AGE BY MEANS OF ATHLETIC GYMNASTICS 
 

Annotation. The article deals with the issue of the development of the 
coordination abilities of children of primary school age at the lessons of physical 
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culture and their significance in motor activity. Coordination abilities - one of the 
essential signs of the motor preparation of the child. A high level of the development 
of coordinating activity provides success in different kinds of sport, especially in 
those which require technical training. 

Key words: coordination abilities, junior school age, physical culture, 
physical exercises. 

 
Постановка проблеми. Значення координаційних здібностей для дітей 

молодшого шкільного віку під час занять різними видами спорту незаперечно 
високе. Вони є одним із критеріїв високої спортивної майстерності. У зв'язку з 
ранньою спеціалізацією, скороченням термінів навчання і ускладненням 
спортивної техніки до юних спортсменів пред'являються високі вимоги в плані 
прояву координаційних здібностей. Це обумовлює необхідність пошуку нових 
шляхів, за допомогою яких можна краще і швидше навчити дітей керувати 
своїми рухами. Можливо, ефективним шляхом стане оптимізація навчально-
тренувального процесу з урахуванням властивостей нервової системи, що 
виявляються під час занять атлетичною гімнастикою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел 
показав, що в галузі фізичного виховання і спорту сформувалися кілька 
відносно самостійних методологічних підходів до вивчення рухової 
координації, а саме: Т.Ю. Круцевич трактує координацію як здатність 
узгоджувати рухи ланок тіла під час вирішення конкретних рухових  
завдань [2, с. 92]; А.А. Тер-Ованесян розглядає координацію як здатність 
дитини швидко і точно відтворювати раніше незнайомі рухи; за Е.П. Ільїним, 

координація – характеристика рухових дій,що пов’язана з управлінням, 
узгодженістю рухів й утриманням необхідної пози; Л.Д. Назаренко до 
комплексу координаційних якостей відносить спритність, рухливість, точність, 
рівновагу, стрибучість, ритмічність, влучність, пластичність [5, с. 92]. На думку 
В.І. Ляха, необхідно розрізняти елементарні і складні координаційні здібності. 
Елементарними є координаційні здібності, які виявляються в ходьбі, бігу, а 
складні – в одноборствах, спортивних іграх, танцях. До координаційних 
здібностей відносять здатність до просторової орієнтації, дрібну моторику, 
здатність до диференціювання, відтворення і оцінки просторових, силових і 
часових параметрів рухів, ритм, вестибулярну стійкість, здатність довільно 
розслабляти м’язи і ін.  

Метою статті є дослідження розвитку координаційних здібностей дітей 

молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури засобами гімнастики й 
атлетичної гімнастики.  

Виклад основного матеріалу. У молодшому шкільному віці 
відбувається «закладка фундаменту» для розвитку цих здібностей, а також 
придбання цих знань, умінь і навичок при виконанні вправ на координацію. Цей 
вік характеризується високим темпом розвитку координаційних  
здібностей [2, 20]. 

Здатність перетворювати нові, все ускладнюючі форми рухів в більш 
потрібні для даного виду спорту, що мають періодично оновлюючу і довільну 
програми занять. Від цієї здатності істотно залежить прогрес і в інших видах 
спорту зі складним змістом рухових дій [4, 53]. Гімнастику для дітей 7-9 років 
необхідно проводити регулярно з обов'язковою розминкою різних груп м'язів, 
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розтягуванням і поліпшенням гнучкості, комплексом вправ для підвищення 
атлетизму і фізичних сил. 

Одним із компонентів структури фізичних і координаційних здібностей 
дитини є м’язова сила. Сила – це здатність долати зовнішній опір або 
протистояти йому за рахунок м’язових зусиль. Сила визначається як здатність 
долати зовнішній опір засобом м’язових зусиль.  

Рівень координаційної здібності визначається такими способами: 

 швидко реагувати на різні сигнали, зокрема, на об'єкт, що рухається; 

 точно і швидко виконувати рухові дії за мінімальний проміжок часу; 

 диференціювати просторові часові та силові параметри руху; 

 прогнозувати становище рухомого предмета в потрібний момент часу. 
Одним із найважливіших завдань фізичного виховання є розвиток 

рухової функції і вміння керувати своїми рухами. Ще П.Ф. Лесгафт, говорячи 
про завдання фізичної освіти, наголошував на важливості «вміння ізолювати 
окремі рухи, порівнювати між собою, свідомо керувати ними і пристосовувати 
до перешкод, долати їх з якомога більшою спритністю» [2, с. 89]. 

Координаційні здібності дитини виконують в управлінні його рухами 
важливу функцію, а саме узгодження, упорядкування різноманітних рухових 
рухів в єдине ціле відповідно до поставленого завдання. 

Добре розвинені координаційні здібності є необхідними передумовами 
для успішного навчання фізичним вправам. Вони впливають на темп, вид і 
спосіб засвоєння спортивної техніки, а також на її подальшу стабілізацію і 
ситуаційно-адекватне різноманітне застосування. Координаційні здібності 
ведуть до більшої щільності та варіативності процесів управління рухами та до 
збільшення рухового досвіду. 

Саме здібності до координації забезпечують економне витрачання 
енергетичних ресурсів дітей, впливають на величину їх використання, так як 
точно дозоване в часі, просторі і за ступенем наповнення м'язові зусилля і 
оптимальне використання відповідних фаз розслаблення ведуть до 
раціонального витрачання сил [3, с. 12]. 

Різноманітні варіанти вправ, необхідні для розвитку координаційних 
якостей - гарантія того, що можна уникнути монотонності і одноманітності в 
заняттях, забезпечити радість від участі в спортивній діяльності. Тому 
вдосконалення даних здібностей крім фізичних якостей у шкільному віці є 
актуальним завданням процесу виховання. Тим більше, що молодший 
шкільний вік є найбільш сприятливим в цьому відношенні. 

Як ми вже з'ясували, координація рухів - це рухова здатність, яка 
розвивається за допомогою самих рухів. І чим більший запас рухових навичок 
має дитина, тим багатшим буде його руховий досвід і ширша база для 
оволодіння новими формами рухової діяльності. 

Здатність керувати координацією у дитини досягається високого рівня 
розвитку до 6-7 років життя. Відзначено також, що діти, які займаються 
спортом, домагаються віртуозності рухів, яким їх навчають. Це дає підставу 
вважати, що координацію рухів можна тренувати і удосконалювати [4, З20]. 

Вчені-фізіологи вказують на велике значення педагогічного впливу як 
фактора, що формує взаємодію процесів збудження і гальмування в корі 
головного мозку. Найважливішим показником тренованості центральної 
нервової системи, вважають вони, є зростання рухливості, врівноваженості, а 
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також концентрації (як у часі, так і в просторі) збуджувальних і гальмівних 
процесів. Все це створює сприятливі умови для координованої роботи 
центральної нервової системи, а також всього нервово-м'язового апарату. 

 Розглядаючи це питання з точки зору освоєння спортивної техніки, 
вчені вважають, що в навчально-тренувальні заняття слід включати 
максимально різноманітні рухи з тим, щоб забезпечити найкращий розвиток 
координаційних можливостей. 

Використовуючи активну рухову діяльність як форму тренування, можна 
прискорити і вдосконалити процес розвитку координації рухів. Однак слід 
пам'ятати, що це повинен бути не хаотичний набір рухів, а правильно і строго 
організований педагогічний процес, в якому фізичні вправи виконувалися б з 
певними навантаженням і дозуванням відповідно до віку займаються. 

Як приклад такого цілеспрямованого педагогічного процесу можна 
привести експеримент, в якому вивчалася можливість розвивати координацію 
рухів руками у дітей 6-7 років. З учнів перших класів були створені дві 
експериментальні і одна контрольна групи, і за розробленими контрольним 
групам було визначено рівень координаційного розвитку дітей. Після цього 
протягом півроку учні експериментальних груп розучували вправи, спеціально 
спрямовані на поліпшення координаційної розвитку. Слід зазначити, що уроки 
фізичної культури проходили за існуючою програмою, а на виконання двох-
трьох спеціальних вправ витрачалося близько трьох-чотирьох хвилин у 
вступній частині кожного уроку. Спеціальними вправами служили різні рухи 
руками в плечових суглобах зі всілякими координаційними поєднаннями, від 
найпростіших до дуже важких. Вправи, обрані в якості тестів, протягом 
експерименту не разучивались [1, 6]. 

Після закінчення експерименту, тобто через 40 уроків, діти були піддані 
контрольному випробуванню, яке складалося з тих же тестів, що і перший раз. 
Виявилося, що цикл занять спеціально спрямованими вправами досить 
ефективний. Рівень розвитку координації рухів в учнів експериментальних груп 
значно зріс: діти цих груп легко і швидко оволоділи контрольними тестами, 
значно випередивши дітей з контрольної групи, які не розучують спеціальних 
вправ; більш того, вони виконували рухи зі складною координацією часто 
краще, ніж діти 11 років. 

Аналогічні результати були отримані в педагогічному експерименті з 
дітьми, розучують вправи зі складними поєднаннями рухів руками і ногами. 
Все це свідчить, що розвиток координації рухів у дітей можна цілеспрямовано 
вдосконалювати і прискорювати, що координація рухів тренована. 

Заняття фізичними вправами, спрямованими на розвиток 
координаційних якостей та здібностей, позитивно позначилися і на оволодінні 
новими руховими навичками: в учнів експериментальних груп успішність з 
фізичної культури тривалий час була вища, ніж у дітей контрольної групи. Цей 
факт можна пояснити тим, що утворення нових навичок тісно пов'язане з тими 
навичками і окремими елементами, які вже були сформовані раніше за 
механізмом тимчасових зв'язків. Причому координаційні відносини, що 
склалися раніше, як би переносяться і полегшують утворення нових 
координаційних відносин. 
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Як доведено наукою і практикою, навчання новим вправам протікає 
значно легше, якщо до цього часу в корі великих півкуль головного мозку 
дитини є усталені умовні зв'язки, які стали ланками рухового стереотипу. 

З метою вивчення впливу занять різними видами фізичних вправ на 
координацію рухів було проведено обстеження за допомогою контрольних 
тестів дітей, що регулярно займаються в спортивних школах різного профілю 
(акробатики, плавання, фігурного катання на ковзанах). Результати 
обстеження показали, що у дітей, що регулярно займаються плаванням, 
фігурним катанням або акробатикою, рівень розвитку координації рухів 
приблизно однаковий [6, с. 37]. 

В процесі цього ж обстеження було виявлено, що координація рухів у 
дітей, що займаються спортом, краще, ніж у тих, хто фізичними вправами 
активно не займається. 

Якщо на перших етапах занять навчання рухам грає позитивну роль в 
розвитку координації, то в подальшому при повторенні одних і тих же дій 
збагачення новими і різноманітними навичками відсутня. Разом з тим відомо, 
що тільки в міру такого збагачення розширюється база для виникнення нових 
координаційних відносин, підвищується пластичність нервової системи, 
поліпшуються загальні координаційні можливості. 

При формуванні того чи іншого рухового навику завжди важливо 
з'ясувати його міцність, стійкість і тривалість збереження [3, c. 48]. Це 
дозволить правильно будувати педагогічний процес. У науковій літературі є 
дані, які говорять про те, що діти, як правило, витрачають багато часу на 
оволодіння тим чи іншим складним рухом, але, опанувавши їм, зберігають 
руховий навик надовго. 

Те ж саме підтверджують результати повторних обстежень дітей, 
розвивали рухові координаційні здібності: через 2,5 року після закінчення 
експерименту рівень розвитку координації рухів у дітей дослідних груп був 
значно вище, ніж у дітей контрольної групи. 

Висновки. З усього сказаного можна зробити висновок, що для 
розвитку координації руху можуть бути використані будь-які фізичні вправи, 
але лише остільки, оскільки вони включають в себе елементи новизни і 
представляють для себе певну координаційну трудність.  

На підставі цих даних можна прийти до висновку, що діти, які займалися 
спеціальними вправами і перевершували по розвитку координаційних 
здібностей дітей з контрольної групи, тривалий час після закінчення 
спеціальних занять залишаються «координаційно» більш розвиненими. Це 
можна пояснити тривалістю збереження тимчасових зв'язків в корі великих 
півкуль, а, отже, і координаційних здібностей, розвинених раніше. 

Координація рухів у тренованих дітей легко піддаються впливу 
педагогічного процесу, спеціально спрямованого на їх розвиток. З'ясовано, що 
висока ступінь розвитку координації рухів робить позитивний вплив на 
оволодіння дітьми новими руховими формами і що координаційні здібності 
зберігаються протягом порівняно тривалого терміну. Встановлено, що 
взаємозв'язки між рівнем фізичного розвитку дітей і рівнем розвитку їх 
координаційних здібностей не існує, і тому є підстави займатися вправами, 
спрямованими на розвиток координації рухів, з усіма учнями без винятку. 
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