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Анотації:
Розглянута сутність поняття «пси-
хомоторні здібності» як складової 
готовності до управління довіль-
ними рухами. У формувальному 
експерименті було охоплено 690 
учнів загальноосвітньої школи, 
серед яких 362 учня середнього 
шкільного віку і 328 старшоклас-
ників. Доведено, що сутність про-
блеми формування психомотор-
них здібностей полягає в тому, 
щоб підсилити вплив психологіч-
них чинників на підвищення ефек-
тивності рухової діяльності шко-
лярів. Систематизовані, а також 
розроблені нові тест-завдання та 
спеціальні психомоторні ігри для 
формування в учнів готовності до 
відтворення часових, силових і 
просторових характеристик рухів. 
Показано, що все це значно оно-
вило та збагатило методичний ар-
сенал вчителів фізичної культури 
і сприяло значному покращенню 
психомоторних якостей учнів за-
гальноосвітньої школи. 

Артюшенко О.Ф., Артюшенко А.О., Нечипо-
ренко Д.Л. Методика формирования психо-
моторних способностей в процессе занятий 
физической культурой в общеобразователь-
ной школе. Рассмотрена сущность понятия 
«психомоторные способности» как составляю-
щей готовности к управлению произвольными 
движениями. В формировочном эксперименте 
принимало участие 690 учеников общеобразо-
вательной школы, среди которых 362 ученика 
среднего школьного возраста и 328 старше-
классника. Доказано, что сущность проблемы 
формирования психомоторных способностей 
состоит в том, чтобы усилить влияние психоло-
гических факторов на повышение эффектив-
ности двигательной деятельности школьников. 
Систематизированы, а также разработаны но-
вые тест-задание и специальные психомотор-
ные игры для формирования у учащихся готов-
ности к воспроизведению временных, силовых 
и пространственных характеристик движений. 
Показано, что все это значительно обновило 
и обогатило методический арсенал учителей 
физической культуры и способствовало значи-
тельному улучшению психомоторных качеств 
учащихся общеобразовательной школы. 

Artyushenko O.F., Artyushenko 
A.O., Nechyporenko D.L. Method of 
forming psychomotor skills during 
the process of physical culture 
in general school. The essence of 
the concept of “psychomotor skills” 
as a component of preparedness for 
managing voluntary movements is 
considered. In experiment took part 
690 pupils among them were 362 pupils 
of middle school age and 328 senior 
pupils. It is proved that the essence of 
the problem of formation of psychomotor 
abilities is to increase the influence of 
psychological factors on the efficiency 
of motor activity of schoolchildren. 
Systematized, and developed new test 
psychomotor task and special games 
for the formation of students’ readiness 
for playing time, power and spatial 
characteristics of movements. Shown 
that this is significantly update and 
enrich the methodological arsenal of 
physical culture and greatly improved 
psychomotor qualities students of 
secondary schools. 
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Вступ.1

Поняття психомоторних здібностей не мають 
загальноприйнятого визначення [5, 6, 8-10]. Незва-
жаючи на досить велику кількість досліджень психо-
моторики, залишається багато невирішених проблем 
методологічного й методичного характеру [4, 9]. На 
нашу думку психомоторні здібності, на нашу думку, 
є складовою довільного управління [1]. Актуальність 
проблеми довільного управління та психомоторних 
здібностей підкреслює той факт, що ще сто років тому 
І.Сєченов [9] вказував на важливість наукової розроб-
ки й розвитку психомоторних здібностей людини, як 
єдності її фізичної й психічної сфери. На жаль, єд-
ність психічного й фізичного розвитку дотепер не є 
головним принципом фізичного виховання в загаль-
ноосвітніх школах. 

Сутність проблеми формування психомоторних 
здібностей, за В. Озеровим [7], полягає в тому, щоб 
підсилити вплив психологічних чинників на підви-
щення ефективності рухової діяльності школярів. 
Така постановка питання співзвучна уявленням про 
управління довільними руховими діями [2, 3]. Ціка-
вим для нашого дослідження є визначення автором 
психомоторних здібностей – це ядро рухових здібнос-
тей, пов'язане з довільним відображенням рухової ді-
яльності за рахунок тонкої диференцировочної чутли-
вості, адекватних рухових уявлень, уяви, пам'яті, що 
забезпечує ефективне управління рухами і руховими 
діями на основі точного самоконтролю й саморегуля-
ції [8, с.31]. Таке визначення психомоторних здібнос-
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тей, на нашу думку, повністю вписується в поняття 
довільне управління руховою діяльністю.

У процесі спортивної діяльності виконується велика 
кількість різноманітних фізичних вправ різного характе-
ру. Постійна зміна цих вправ, умов їх виконання, осо-
бливості ігрової діяльності з постійною зміною ситуацій 
потребує відповідної готовності до вибору способів дій, 
оперативної зміни параметрів рухів вправ (часових, си-
лових, просторових). У цьому плані дуже важливими є 
рухова підготовленість, руховий досвід, але багатопла-
новість спортивної діяльності постійно виходить за рам-
ки стандартних фізичних вправ і ситуацій. Кожна нова 
виникаюча ситуація є неповторною і потребує адекват-
ної оцінки і корекції власних дій, свідомого пошуку від-
повідного способу дії, тобто швидкого вибору найбільш 
раціонального й ефективного рішення конкретного ру-
хового завдання, на основі власного рухового досвіду і 
рівня сформованості психомоторних здібностей.

В рамках даної статті ми обмежимося вивченням 
змістової сутності процесу формування в учнів за-
гальноосвітньої школи психомоторних здібностей.

Дана робота є складовою теми лабораторії фізич-
ного розвитку Інституту проблем виховання АПН 
України «Науково-методичне забезпечення нових про-
грам з фізичної культури для загальноосвітніх шкіл» 
(державний реєстраційний номер 0108U001215).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в теоретичному об-

ґрунтуванні та експериментальній перевірці засобів і 
методики формування в учнів загальноосвітньої шко-
ли психомоторних здібностей у процесі занять фізич-
ною культурою.
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Методи дослідження: аналіз психолого-

педагогічної літератури і педагогічний експеримент. З 
метою вивчення рівня сформованості в учнів психо-
моторних здібностей підібрано комплекс діагностич-
них методик, зокрема: педагогічне спостереження і 
експертна оцінка, тестування, метод кількісної оброб-
ки отриманих даних.

Рівні сформованості показників психомоторних 
здібностей визначали за спеціально розробленою 
шкалою оцінки результатів тестування. До 8 балів – 
низький рівень сформованості; 8-9 балів – середній; 
10 балів – достатній; 11-12 балів – високий.

У формувальному експерименті було охоплено 690 
учнів загальноосвітньої школи, серед яких 362 учня 
середнього шкільного віку і 328 старшокласників.

Результати дослідження.
В результаті аналізу психолого-педагогічної лі-

тератури були визначені та систематизовані основні 
засоби і уточнена методика формування в учнів за-
гальноосвітньої школи психомоторних здібностей у 
процесі занять фізичною культурою. В основу мето-
дики були покладені фізичні вправи, які передбачені 
навчальною програмою для загальноосвітніх шкіл. 
Акцент робився на чітке виконання завдань за зада-
ними параметрами. Система спеціально розроблених 
тест-завдань сприяла формуванню зацікавленості 
учнів, підвищенню інтересу, пізнавальної активності, 
самостійності, ініціативності.

У процесі формування психомоторних здібнос-
тей головним був не максимальний результат, а 
уміння правильно налаштуватися на поставлене за-
вдання, осмислити його, та правильно розрахувати 
власні можливості. Установка на метричну точність, 
на думку В. Клименка, дозволяє стандартизува-
ти думку і рух: повторюючи декілька разів задану 
вправу, учень співставляє свої м'язові відчуття їх по-
тужність, уточнює ритм, темп, зусилля. Маючи межі 
просторової, часової, силової дії, учень по іншому 
відноситься до поставленого завдання. Провідна 
роль у даному випадку відводиться не фізичному 
розвитку і навіть не фізичній підготовці, а думці 
учня, його психічному відчуттю та моторним мож-
ливостям виконати дію.

У процесі експерименту застосовувалися тести-
завдання. Дані тести-завдання спрямовані на точність 
відтворення рухових завдань. Точність відтворення 
часових, силових, просторових відчуттів є основою 
психомоторних властивостей людини, що відобража-
ються у свідомості людини [4]. 

Виконуючи вправи за індивідуальними завдання-
ми самостійно, школяр не боїться осуду з боку одно-
класників. Таким чином, він більше уваги приділяє 
виконанню вправи, а не реакції на її виконання з боку 
інших. Це надає школярам впевненості у своїх силах 
та діях, а відповідно розвиває зацікавленість до по-
дальшого виконання вправ. Наприклад, для розвитку 
психомоторної пам'яті використовувалось таке тест-
завдання: учень стрибає у довжину з місця (з розбігу) 
на максимальний результат, а потім від нього вирахо-
вує 70, 80, 90 %, ставить відмітки. У наступних спро-

бах він орієнтується на відмітки, а потім їх знімає і ви-
конує спроби на заданий результат без них. Величина 
похибки свідчить про рівень психомоторної пам'яті. 
На наступному уроці школяр виконує стрибки, але 
без відміток. Цю методику можна використовувати у 
процесі виконання багатьох фізичних вправ (стрибки, 
метання на відстань, біг на короткі відрізки на час та 
інші).

У другому варіанті учням пропонували від 50 % 
результату дійти до максимального витративши яко-
мога більшу кількість спроб. Якщо результат не по-
кращувався, то спроба не зараховувалась. Кількість 
вдалих повторень свідчить про рівень сформованості 
психомоторних здібностей.

Другий приклад. Школяр пробігає відрізок дис-
танції 30 м з максимальною швидкістю, вираховує 
70 %. У наступній спробі учень має завдання про-
бігти зі швидкістю 70 % від максимальної, а учитель 
сигналом сповіщає його про швидкість бігу. Таких 
спроб може бути декілька, до тих пір поки учень не 
пробіжить дистанцію із заданою швидкістю. Після 
двох вдалих спроб, запам'ятавши швидкість учень по 
пам'яті пробігає дистанцію. Величина відхилення від 
даного результату говорить про рівень психомоторної 
пам'яті в часу.

Для подальшого удосконалення відчуття рухів 
у часі використовувалось наступне тест-завдання: 
учень пробігає відрізок 10 м з максимальною швид-
кістю, називає час, який він показав, записує у щоден-
ник час, самооцінку і фактичний результат. Вираховує 
50 % від отриманого результату та пробігає повторно 
дистанцію у пів сили і проводить самооцінку резуль-
тату та записує його разом із фактичним. У кожній на-
ступній спробі завдання учня покращити результат на 
0, 1 сек. Учень виконує завдання стільки, скільки по-
трібно, щоб покращити свої результати і не повторити 
особистий рекорд. Кількість вдалих спроб визначає 
рівень розвитку відчуття рухів і часу. У процесі ро-
боти з експериментальними класами використовува-
лось багато інших тест-завдань, які були спрямовані 
на удосконалення відчуття часу, простору і силових 
зусиль, а також рухової пам'яті на час, на простір, на 
зусилля.

Розробка і використання різнопланових тест-
завдань, психомоторних ігор для розвитку готовності 
до відтворення часових, силових і просторових ха-
рактеристик рухів значно оновило та збагатило мето-
дичний арсенал вчителів фізичної культури і сприяло 
значному покращенню психомоторних якостей учнів 
загальноосвітньої школи.

У процесі експериментального дослідження спо-
чатку ми оцінювали рівні сформованості окремих 
показників на етапах експерименту, а потім врахову-
ючи середнє значення загалом за всіма показниками 
приймали це за рівень сформованості психомоторних 
здібностей. За період формувального етапу експери-
менту відмічається суттєве зменшення кількості учнів 
з низьким та середнім рівнями сформованості психо-
моторних якостей і їх переміщення в групи з достат-
нім і високим рівнями (табл. 1).
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Так, на початку експерименту кількість учнів з 
низьким рівнем психомоторних здібностей в експе-
риментальній групі учнів середнього шкільного віку 
складала 20, 6% по закінченні експерименту 12, 5%, 
різниця 8, 1%. В учнів старших класів ця різниця скла-
дає 5, 3%. У контрольних групах зменшення кількості 
учнів з низьким рівнем психомоторних якостей, у всіх 
випадках, складає не більше 5-6%. Кількість учнів се-
реднього шкільного віку з високим рівнем психомо-
торних якостей за період експерименту збільшилась в 
експериментальних класах на 14, 1%, з достатнім рів-
нем на 7, 2%. Це збільшення у підлітків складає – 21, 
3%, а у старшокласників – 18, 6%.

Отримані нами дані співпадають з результатами 
дослідження  В. Озерова, це вказує на те, що віко-
вий розвиток психомоторних здібностей проходить 
трохи інакше, ніж розвиток розумових здібностей, 
вони раніше досягають зрілості і раніше в’януть. 
На нашу думку, саме ця особливість робить досить 
актуальною проблему своєчасного їх формування у 
дітей та підлітків. У результаті проведених дослі-
джень підтверджена ефективність запропонованих 
нами методичних підходів щодо формування психо-
моторних здібностей. Сутність цих підходів в тому, 
щоб максимально сприяти виникненню в учнів 
прагнення до саморегуляції та в підсиленні впливу 
психологічних чинників на підвищення ефектив-
ності рухової діяльності.

Висновки.
1. Сутність поняття «психомоторика» розуміємо 

як здатність до довільного відображення рухової ді-
яльності за рахунок тонкої чутливості, адекватних 
рухових уявлень, уяви, пам'яті, що забезпечує ефек-
тивне управління руками і руховими діями на основі 
самоконтролю й самореалізації. Таке розуміння пси-

хомоторних здібностей вписується в поняття довільне 
управління.

2. Сутність проблеми формування психомоторних 
здібностей полягає в тому, щоб підсилити вплив пси-
хологічних чинників на підвищення ефективності ру-
хової діяльності школярів.

Точність оцінки і відтворення часових, силових, 
просторових параметрів рухових дій є основою пси-
хомоторних властивостей людини, що відображаєть-
ся у свідомості людини. Завдання не на максималь-
ний результат, а на точність виконання та відтворення 
рухових завдань дозволяють перетворити зовнішній 
вплив у факт свідомості.

У процесі власного дослідження нами були піді-
брані, систематизовані, а також розроблені нові різно-
планові тест-завдання і спеціальні психомоторні ігри 
для формування готовності до відтворення часових, 
силових і просторових характеристик рухів. Все це 
значно оновило та збагатило методичний арсенал 
вчителів фізичної культури і сприяло значному по-
кращенню психомоторних якостей учнів загальноос-
вітньої школи.

За період формувального етапу експерименту від-
мічається суттєве зменшення кількості учнів з низь-
ким і середнім рівнями сформованості психомотор-
них здібностей і їх переміщення в групи з достатнім і 
високим рівнями.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів проблеми формування в учнів загальноосвітньої 
школи психомоторних здібностей. Перспективним 
є подальша розробка і обґрунтування теоретико-
методичних основ формування готовності учнів до 
довільного управління власною поведінкою і руховою 
діяльністю.

Таблиця 1
Рівні сформованості психомоторних здібностей в учнів середнього і старшого шкільного віку  

на етапах експерименту, %

№
п/п 

Вікова 
група

Етапи експе-
рименту

Рівні

Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ

1.

Учні 
середнього 
шкільного 

віку

Початковий 12, 6 12, 9 26, 2 25, 9 40, 6 41, 1 20, 6 20, 1

Проміжний 16, 8 13, 7 29, 1 26, 4 35, 1 42, 4 19, 0 17, 5

Контрольний 26, 7 14, 2 33, 4 27, 6 27, 4 43, 2 12, 5 15, 0

2.

Учні 
старшого 
шкільного 

віку

Початковий 12, 4 12, 7 22, 8 22, 9 41, 7 41, 4 23, 1 23, 0

Проміжний 16, 6 12, 9 25, 7 23, 6 36, 3 42, 6 24, 6 20, 9

Контрольний 23, 4 13, 6 30, 4 23, 9 28, 4 44, 2 17, 8 18, 3
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