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Анотації:
Визначено вплив різних теорій 
у побудову процесу навчання 
руховим діям юних гімнастів. 
Подано результати повного 
факторного експерименту. Вони 
дозволили сформулювати прин-
ципові настанови до побудови 
процесу навчання гімнастичним 
вправам юних гімнастів 7-13 
років. На побудову  процесу на-
вчання найбільше впливають: 
теорія функціональних систем 
(43%, р<0,001), теорія побудо-
ви рухів (41%,р<0,001), теорія 
управління усвоєнням знань, 
формуванням дій і понять (2,6%, 
р<0,05). Позитивний ефект на-
вчання залежить від послідов-
ного рішення завдань навчання 
і раціонального застосування 
методів.

Худолей О.Н. Анализ вклада физиологи-
ческих и психологических теорий форми-
рования двигательных навыков на раз-
витие теории обучения гимнастическим 
упражнениям. Определено влияние разных 
теорий на построение процесса обучения 
двигательным действиям юных гимнастов. 
Представлены результаты полного фактор-
ного эксперимента. Они позволили сфор-
мулировать принципиальные установки к 
построению процесса обучения гимнасти-
ческим упражнениям юных гимнастов 7-13 
лет. На построение  процесса обучения бо-
лее всего влияют: теория функциональных 
систем (43 %, р<0,001), теория построения 
движений (41 %, р<0, 001), теория управ-
ления усвоением знаний, формированием 
действий и понятий (2,6 %, р<0, 05). Поло-
жительный эффект обучения зависит от по-
следовательного решения задач обучения и 
рационального применения методов.

Khudolii O.N. Analysis of deposit of 
physiological and psychological theo-
ries of forming motive skills on develop-
ment of theory of teaching to the physi-
cal drills. Influence of different theories is 
certain on the construction of process of 
teaching motive actions of young gymnasts. 
The results of complete factor experiment 
are presented. They allowed to formulate 
principle settings to the construction of pro-
cess of teaching the physical drills of young 
gymnasts at the age 7-13 years old. On the 
construction of teaching process influences 
more in all: theory of functional systems 
(43%, р<0,001), theory of construction of 
motions (41%,р<0,001), theory of man-
agement mastering of knowledge, forming 
actions and concepts (2,6%, р<0,05). The 
positive effect of teaching depends on the 
successive decision of tasks of teaching 
and rational application of methods.
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вступ.1

У статті була зроблена спроба проаналізувати 
вклад різних теорій у побудову процесу навчання. 
Так, О. М. Крестовников [9], на основі вчення І. М. 
Сеченова і досліджень І. П. Павлова і його школи, 
зробив висновок про те, що процес формування ру-
хових навичок протікає за типом утворення склад-
них умовних рефлексів. Наступний розвиток вчення 
отримало в роботах В. В. Беліновича [2], В. Д. Маз-
ніченко [10-13]. Крім того, до цього часу відносяться 
роботи М. О. Бернштейна [3], П. К. Анохіна [1], П. Я. 
Гальперіна [5, 6, 7], що розкривають сутність механіз-
мів формування «умовних рефлексів» і доповнюють 
вчення про рухові навички, але не були повною мірою 
висвітлені в спортивній навчальній літературі.

Вчення про рухові навички в фізичному вихованні 
розвивалося більш 30 років, протягом цього часу іс-
тотно змінилися уявлення про навчання, які не завжди 
можна було зв’язати з розвитком різних теорій. Це 
вказує на те, що теорія і методика навчання руховим 
діям розвивається за своїми законами і обслуговує по-
треби розвитку окремого виду спортивної діяльності. 
Такі науки як біомеханіка, фізіологія вищої нервової 
діяльності, фізіологія активності, теорія діяльності з 
різних боків вивчають результат навчання. Очевидно, 
що застосування протилежних методик навчання буде 
істотно впливати і на теоретичні висновки, отримані 
в результаті дослідження. Кожна з наук не ставить за-
вданням своїх досліджень досягнення кінцевого ре-
зультату, а саме: навчання руховим діям.

Теорія навчання руховим діям має свій предмет і 
об’єкт дослідження. Вона подає вимоги до розвитку 
вищеназваних наук. Фактично результат навчання по-
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ставив питання «чому відбувається навчання?». Від-
повідь на це питання ми знаходимо в різних областях 
знання. На питання «як же досягнути результат на-
вчання?», відповідає тільки теорія навчання. На рис. 
1 наведена принципова схема відношень дидактики з 
науками, що вивчають формальні механізми і абстрак-
тні моделі вчення. Як і перераховані науки, дидакти-
ка вивчає процес формування рухових навичок, що 
оформлюється в розробці змісту освіти і організації 
процесу навчання. На порушення досліджень в об-
ласті дидактики впливають результати дидактичних 
досліджень формальних механізмів і абстрактних мо-
делей вчення, що формулюється в умовиводах (гіпо-
тезах, припущеннях) для побудови процесу навчання. 
Оптимальний варіант навчання може бути знайдений 
тільки лише в результаті педагогічної практики і педа-
гогічного експерименту.

Навчання як процес має три структурних елемен-
ти: викладання, вчення і зміст навчання. Принципова 
схема руху знання в ланцюгу «викладач - учень» пода-
на на рис. 2. Аналіз схеми розкриває сутність процесу 
навчання. Передача знання, а точніше рух від незна-
ння до знання здійснюється шляхом викладання. Для 
того, щоб почався цей рух, необхідно знати чому на-
вчати. Теорія навчання вивчає питання змісту освіти 
і організації процесу навчання. На визначення змісту 
освіти впливають запит суспільства в передачі зна-
ння, а також швидкість переробки інформації учнями. 
Основним є запит суспільства в передачі знання. На 
основі якого формується мета навчання. Мета - визна-
чає зміст. Декомпозиція мети на завдання навчання 
здійснюється в результаті дослідження впливу різних 
сторін підготовленості на засвоєння цільової вправи. 
Так, рівень розвитку сили, м’язової чутливості і ре-
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жим тренувальних занять істотно впливають на про-
цес навчання руховим діям. Цей факт дозволяє сфор-
мулювати такі завдання:

1. Розвинути руховий хист, необхідний для навчан-
ня рухам.

2. Навчити вмінням управляти рухами.
3. Забезпечити високий рівень дієздатності.
Дослідження біомеханічної структури руху (О. М. 

Бернштейн [3]; В. Є. Кирилов [8]; Ю. К. Гавердов-
ський [4]) також дозволяє сформулювати декілька за-
вдань навчання, а саме:

1. Навчити діям без яких неможливо виконати 
вправу.

2. Навчити підвідним вправам.
На основі певного змісту досліджуються законо-

мірності організації процесу навчання. Підсумком цієї 
роботи є навчальні програми, підручники, а в області 
організації процесу навчання  - дидактичні принци-
пи. Очевидно, що викладач навчає учнів не всьому 
матеріалу, а якійсь його частині. Він складає модель 
процесу навчання конкретному елементу. Чим повні-
ше модель розкриває сутність явищ процесу навчан-
ня, тим більш ефективно проходить рух від незнання 

до знання. Взаємодія учителя і учня відбувається на 
етапі реалізації моделі процесу навчання. Певно, що 
при створенні моделі процесу навчання гімнастичній 
вправі враховуються:

1) мета і задачі навчання;
2) оптимальні дози подачі матеріалу;
3) стан учня;
4) терміни реалізації процесу навчання;
5) кінцевий результат;
6) точки контролю руху від незнання до знання, що 

забезпечують досягнення запланованого результату.
Викладача, створення моделі цікавить не стільки 

з позицій заміщення реального об’єкта і отримання 
нової інформації, скільки з позиції переносу резуль-
татів на оригінал, тобто на реально існуючий процес 
навчання. Таким чином, викладач навчає учня моделі 
реально існуючого елемента. У процесі навчання від-
бувається постійне зіставлення з моделлю. Таке зістав-
лення дає інформацію про повноту моделі і дозволяє 
вносити в неї корективи. Модель процесу навчання 
повинна складатися із: 1) змісту елемента (описання 
техніки) і 2) процесу переходу знання від викладача 
до учня, тобто організації навчання. Учень, оволодіва-

Об'єкт дослідження: процес формування рухових навичок

Фізіологія Психологія Біомеханіка Дидактика

Формальні механізми і абстрактні 
моделі навчання

Зміст освіти
і організація процесу

освіти

Умовивід для побудови процесу навчання

Визначення всеохоплюючих
варіантів побудови процесу

навчання

Визначення оптимального
варіанту навчання за кінцевим

результатом

Рис. 1. Принципова схема відношень дидактики з науками, які вивчають формальні механізми і абстрактні 
моделі навчання
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ючи знаннями, вміннями, навичками виконання гім-
настичної вправи, рухається від моделей з відносно 
бідною інформацією до моделей більш змістовних, 
які повніше розкривають сутність явищ дійсності.

Отже дослідження впливу різних теорій форму-
вання рухових навичок на розвиток теорії навчання 
гімнастичним вправам є актуальним.

Робота виконана згідно плану наукових дослі-
джень кафедри ТМФВ Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - визначити вплив фізіологіч-

них і психологічних теорій формування рухових нави-
чок на розвиток теорії навчання гімнастичним впра-
вам.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
завдань були використані як філософські так і загаль-
нонаукові методи дослідження, серед яких:

діалектичний метод;• 
системний підхід;• 
моделювання;• 
педагогічний експеримент організований за схемою • 
факторного експерименту типу 2к.

В експерименті прийняли участь юні гімнасти 7-13 
років. Юні гімнасти 7-8 років (16 груп по 12 чоловік), 
юні гімнасти 12-13 років (дві групи по 6 чоловік).

Для досягнення поставленої мети застосовувався 
план факторного експерименту типа 24. Визначалася 
ефективність побудови процесу навчання в залежнос-

ті від дидактичного аналізу основ рефлекторної теорії 
(Х1), основ теорії функціональних систем (Х2), основ 
теорії побудови руху (Х3), основ теорії поетапного 
формування розумових дій (Х4). Кожний з чинників 
варіював на якісному рівні «використовувався» (+) 
або «не використовувався» (-) (див. табл. 2).

Результати дослідження і їх обговорення. 
На основі аналізу рефлекторної теорії, теорії функ-

ціональних систем, теорії побудови руху, теорії пое-
тапного формування розумових дій були сформульо-
вані завдання навчання, визначенні галузі знання, що 
пояснюють необхідність реалізації їх, і методи орга-
нізації діяльності по засвоєнню рухів, яким навчають 
(таблиця 1).

Аналіз даних за спеціальною програмою дозволив 
отримати залежність ефективності різних варіантів 
побудови навчання перевороту в сторону від дидак-
тичного аналізу вище наведених теорій. Ця залеж-
ність описується рівнянням вигляду:

Y=46,187–1,062X1–9,812X2+1,687X1X2–9,562X3 + 
+1,437X1X3+4,437X2X3–2,437X4+1,063X2X4

Результати дисперсійного аналізу ефективності різ-
них побудов процесу навчання перевороту в сторону 
юних гімнастів 7-8 років дозволили виявити, що най-
більше впливають на побудову процесу навчання ви-
сновки теорія функціональних систем (43 %, р<0, 001) і 
теорії побудови рухів (41 %, р<0, 001),  теорії управління 

Структура теорії навчання

Теорія навчання

Зміст освіти Організація 
навчання

Дидактичні принципи

Викладач Процес 
навчання

Учень  Модель 
руху

Модель процесу навчання

Модель змісту Модель організації

Рис. 2. Принципова схема руху знання в ланцюгу «викладач -учень»
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усвоєнням знань, формуванням дій і понять (2,6 %, р<0, 
05) (табл. 1, 2, 3).

Таким чином, на процес навчання руховим діям 
опосередковано впливають знання, отримані з пси-
хології, фізіології, біомеханіки. Опосередкованість 
виявляється в необхідності дидактичного аналізу те-
оретичної структури, що утворилася в результаті до-
слідження.

Проведене дослідження вказує на те, що різнома-
нітна побудова процесу навчання рухам є лише умо-
виводом, зробленим на основі перерахованих теорій. 
Реалізація їх є об’єктивно існуючий процес, що вима-
гає спеціальних досліджень. Дидактичні дослідження 

дозволяють сформулювати завдання навчання і визна-
чити засоби, необхідні для їхнього рішення. Рефлек-
торна теорія, теорія функціональних систем, теорія 
побудови руху не розглядають завдань навчання і не 
визначають зміст навчання, однак дані, отримані в 
результаті дослідження, пояснюють необхідність по-
рушення завдань навчання вправам.

Позитивний ефект навчання залежить від послі-
довного рішення завдань навчання і раціонального за-
стосування методів. На це вказує наступне, по-перше, 
сумарний вплив чинників сприяє зниженню кількості 
повторень на навчання перевороту в сторону юних 
гімнастів (на 23 повторення), по-друге, сума взаємодії 

Таблиця 1
Дидактичний аналіз теорій, які пояснюють процес навчання рухам

№ 
з/п Завдання навчання Х1 Х2 Х3 Х4

1. Створити уявлення про техніку руху + +  + 

2. Розвинути рухові здібності необхідні для навчання рухам +

3. Навчити рухам без яких неможливо виконати вправу +

4. Навчити умінням управляти рухами + +

5. Навчити підвідним вправам  +  +

6. Навчити вправі в цілому + + + +

7. Забезпечити високий рівень працездатності +

8. Навчити вправі в зв’язці  +  +

Таблиця 2
Умови експерименту. План факторного експерименту типа 24

Досліди
Рефлекторна 

теорія
Теорія функціональних 

систем
Теорія побудо-

ви руху
Теорія поетапного формування 

розумових дій
Х1 Х2 Х3 Х4

1 – – – –
2 + – – –
3 – + – –
4 + + – –
5 – – + –
6 + – + –
7 – + + –
8 + + + –
9 – – – +
10 + – – +
11 – + – +
12 + + – +
13 – – + +
14 + – + +
15 – + + +
16 + + + +
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збільшує тривалість процесу навчання на 9 повторень. 
Очевидно, що дослідження в ділянці декомпозиції за-
вдань навчання може призвести до підвищення ефек-
тивності навчання в цілому.

Результати дисперсійного аналізу ефективності 
різних побудов процесу навчання перевороту в сто-
рону юних гімнастів 7-8 років наведені в таблиці 3. 
Найбільше впливають на побудову процесу навчання 
теорія функціональних систем (43 %,р<0, 001) і тео-
рія побудови рухів (41 %,р<0, 001), теорія управління 
усвоєнням знань, формуванням дій і понять (2,6 %, 
р<0, 05).

Таким чином, на процес навчання руховим діям 
опосередковано впливають знання, отримані з пси-
хології, фізіології, біомеханіці. Опосередкованість 
виявляється в необхідності дидактичного аналізу те-
оретичної структури, що утворилася в результаті до-
слідження.

Проведене дослідження вказує на те, що різнома-
нітна побудова процесу навчання рухам є лише умо-
виводом, зробленим на основі перерахованих теорій. 
Реалізація їх є об'єктивно існуючий процес, що вима-
гає спеціальних до сліджень. Дидактичні дослідження 
дозволяють сформулювати завдання навчання і визна-
чити засоби, необхідні для їхнього рішення. Рефлек-
торна теорія, теорія функціональних систем, теорія 
побудови руху не розглядають завдань навчання і не 
визначають зміст навчання, однак дані, отримані в ре-
зультаті до слідження, пояснюють необхідність пору-
шення завдань навчання вправам.

Позитивний ефект навчання залежить від послі-
довного рішення завдань навчання і раціонального за-
стосування методів. На це вказує наступне, по-перше, 
сумарний вплив чинників сприяє зниженню кількості 
повторень на навчання перевороту в сторону юних 
гімнастів (на 23 повторення), по-друге, сума взаємодії 

збільшує тривалість процесу навчання на 9 повторень. 
Очевидно, що дослідження в ділянці декомпозиції за-
вдань навчання може призвести до збільшення ефек-
тивності навчання в цілому.

Для визначення закономірностей декомпозиції 
завдань навчання проведений експеримент. У ньому 
прийняли участь три групи гімнастів 7-8 років. Юні 
гімнасти навчалися стійці силою зігнувшись на голо-
ві. Навчання проводилося з використанням методу 
алгоритмічних розпоряджень. У першій групі навчан-
ня проводилося після великих навантажень, на фоні 
низької працездатності; у другій - на фоні високої пра-
цездатності; у третій - з урахуванням інформаційних 
процесів про протікання адаптивних реакцій організ-
му юних гімнастів. Гімнасти першої групи вивчили 
вправу за 128±8 повторень; другої - за 57±6; третьої 
- за 13±1 (враховувалася кількість повторень вправи в 
цілому). Відмінності між групами істотні (р<001) і на 
90 % пояснюються декомпозицією завдань навчання. 
Проведені дослідження дозволили визначити, що на-
вчання гімнастів 12-13 років складним рухам (підйом 
махом назад в стійку на брусах, великі обороти упе-
ред і назад на кільцях) значно прискорюється, якщо 
проводиться на основі інформаційних процесів про 
розвиток сили, про підвищення рівня диференціровок 
просторових, часових і силових характеристик руху, 
що вивчається. Очевидно, що основа ефективного на-
вчання рухам юних гімнастів - реалізація завдань на-
вчання з урахуванням закономірностей адаптаційних 
процесів організму юних спортсменів.

висновки
1. На побудову  процесу навчання найбільше впли-

вають висновки теорія функціональних систем (43 
%,р<0, 001) і теорія побудови рухів (41 %,р<0, 001), 
теорія управління усвоєнням знань, формуванням дій 
і понять (2,6 %, р<0, 05). Позитивний ефект навчання 

Таблиця 3
Результати дисперсійного аналізу ефективності різних побудов процесу навчання перевороту в сторону юних 

гімнастів 7-8 років

Джерело 
змін Сума квадратів Кількість ступенів 

свободи
Середній ква-

драт
Відношення 

середніх квадратів
Процент 
впливу

Х1 18,062 1 18,062 3,518 0,5
Х2 1540,56 1 1540,56 300,087 43,2

Х1Х2 45,562 1 45,562 8,875 1,278
Х3 1463,06 1 1463,06 284,991 41,046

Х1Х3 33,062 1 33,062 6,44 0,927
Х2Х3 315,062 1 315,062 61,371 8,839

Х4 95,062 1 95,062 18,517 2,667
Х2Х4 18,062 1 18,062 3,518 0,506

Залишок:
Х1Х2Х3 10,562

7

Х1Х4 0,562
Х1Х2Х4 3,062

Х3Х4 10,562 35,93 5,133
Х1Х3Х4 0,562
Х2Х3Х4 7,562

Х1Х2Х3Х4 3,062
Сума 3564,428
Критичні значення F1;7;0,9=3,59; F1;7;0,95=5,59
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залежить від послідовного рішення завдань навчання 
і раціонального застосування методів.

2. Результати дослідження дозволяють сформу-
лювати ряд принципових настанов до програмування 
процесу навчання гімнастичним вправам: 

Настанова на використання положення про те, що • 
процес навчання і тренування юних гімнастів бу-
дується на основі термінового і довгочасного ета-
пів адаптації організму, що об’єктивно протікають. 
В зв'язку з цим, одиницею планування навчально-
тренувального процесу є місячний мезоцикл, в 
якому планується виконання завдань, зв’язаних зі 
спеціальною працездатністю, розвитком силових 
можливостей і навчанням юних гімнастів.
Настанова на декомпозицію завдань навчання. У • 
рамках навчання вирішуються завдання розви-
тку рухового хисту, підвищення рівня спеціально-
рухової і функціональної підготовленості юних гім-
настів для засвоєння цільової вправи. Практично це 
реалізується в послідовному розміщенні навчально-
тренувальних завдань одного спрямування на пев-
ному часовому відрізку. Рішення і підбір навчально-
тренувальних завдань виконується у такому 
порядку: 1) розвиток рухового хисту, підвищення 
рівня функціональної підготовленості юних гімнас-
тів; 2) навчання вихідним і кінцевим положенням 
вправи; 3) навчання діям, без яких неможливо ви-
конати вправу; 4) навчання вмінням управляти руха-
ми; навчання підвідним вправам; 5) навчання впра-
вам у цілому; 6) підвищення рівня функціональної 
підготовленості; 7) навчання вправі у сполученні.

3. Враховуючи вплив перелічених факторів на 
ефективність формування рухової навички сформу-
льовані вимоги і правила навчання гімнастичним 
вправам, що дає змогу:

 попередньо визначити стратегію, зміст і форми по-• 
будови процесу навчання;
 практично здійснити план з урахуванням конкрет-• 
них умов і поточного стану спортсмена;
 контролювати і регулювати хід процесу навчання за • 
схемою якщо (умова) - то (дія).

4. У процесі планування навчання треба спиратися 
на такі правила:

якщо формування рухової навички, то роль моти-• 
вації послаблена і напроти переважну роль відіграє 
вправа;
якщо вправі передує формування знань про принци-• 
пи побудови руху, то результативність навчання ру-
хам вища, можливий позитивний перенос навички;
якщо вправа повторюється в занятті 6-12 раз, по 2-3 • 
рази в підході, то відзначається зростання рівня на-
вченості в занятті;
якщо перерва в повторенні не перевищує 3-х хви-• 
лин, то часовий зв’язок підкріпляється;
якщо перерва між заняттями не перевищує 24 го-• 
дини, то навчання продовжується з більш високого 
рівня навченості;
якщо в період відпочинку між вправами учень здій-• 
снює уявний огляд пройденого, то наступні спроби 
більш ефективні;

якщо інтервал відпочинку дозволяє усунути втому • 
(60-120 с), то швидкість навчання зростає;
якщо в ситуації навчання тривалість вправи збіль-• 
шується (в одному підході виконується 4 і більше 
повторень), то настає втома, наступає зниження 
швидкості навчання;
якщо процес утворення умовних реакцій, то виробля-• 
ються вісцеральні умовні реакції; серцева, дихальна, 
вазомоторна діяльність, газообмін піддаються обу-
мовленню (Ле Ні Жан-Франсуа, 1973);
якщо рівень розвитку рухового хисту відповідає ха-• 
рактеристикам вправи, то швидкість навчання зрос-
тає, тривалість процесу навчання скорочується на 
1/3;
якщо здійснюється послідовне навчання рухам зі схо-• 
жими підготовчими фазами і різноманітними фазами 
основних дій, то навчання проходитиме швидше, чим 
в разі паралельного навчання;
якщо в процесі навчання враховуються правила • 
1-11, то швидкість навчання зростає, тривалість 
процесу навчання скорочується на 1/3-1/2.

5. Перспективним напрямком подальших розві-
док є вивчення особливостей навчання гімнастичним 
вправам різних структурних груп.
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