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Анотація. У статті пропонується оригінальна методика розвитку рухових здібностей студентів на заняттях з 
фізичного виховання шляхом застосування елементів рукопашного бою. Показано вплив розробленої методики 
на показники тестування з фізичної підготовленості студентів, проаналізовано механізми впливу елементів 
рукопашного бою на розвиток рухових здібностей студентів. 
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Аннотация. Рябцев С. П., Козина Ж.Л. Методика развития двигательных способностей студентов с 
применением элементов рукопашного боя. В статье предлагается оригинальная методика развития 
двигательных способностей студентов на занятиях по физическому воспитанию путем применения элементов 
рукопашного боя. Показано влияние разработанной методики на показатели тестирования по физической 
подготовленности студентов, проанализированы механизмы влияния элементов рукопашного боя на развитие 
двигательных способностей студентов.  
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Annotation. Ryabcnev P. P., Kozina Zh.L. Method of development motive capabilities of students with the use of 
elements of hand-to-hand fight. In the article the original method of development motive capabilities of students is 
offered on employments on physical education by application of elements of hand-to-hand fight. Influence of the 
developed method is rotined on the indexes of testing on physical preparedness of students, the mechanisms of 
influence of elements of hand-to-hand fight are analysed on development of motive capabilities of students.  
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Вступ.  
В навчальній програмі, затвердженій Міністерством освіти України, вказується про всебічний розвиток 

особистості, гармонійне поєднання духовного і фізичного потенціалу, створення ефективних засобів для 
формування майбутнього фахівця, відповідно до вимог Держави.  

Розвиток рухових здібностей є один із пріоритетних напрямків фізичного вдосконалення студентської 
молоді. І це закономірно, оскільки в умовах прискорення науково-технічного прогресу значення здібності 
людини керувати складними в координаційному відношенні рухами постійно зростає [2,4,5].  

Тому необхідність в нових методичних технологіях розвитку координаційних здібностей існує, і відіграє 
основну роль в ефективному формуванні майбутнього фахівця.  

Один із засновників східних єдиноборців Ле-цзи стверджував, що “якщо тілом не володієш – як можеш 
вибрати шлях і ним володіти” [2].  

Аналіз останніх публікацій і досліджень свідчить, що розвиток координаційних здібностей вважається 
домінуючою якістю в розвитку особистості [1,3,4,5]. 

Серед факторів, що визнають рівень координації спортсмена, необхідно виділити всебічність сприйняття 
і аналіз рухів, наявність образів динамічних, часових і просторових характеристик рухів власного тіла і різних 
його частин у складній їх взаємодії, розуміння спортсменом поставленого перед ним рухового завдання, 
формування плану і конкретного способу виконання рухів. За наявності цих складових може бути забезпечена 
ефективна ефекторна імпульсація м'язів і м'язових груп, які необхідно залучити до високоефективного з точки 
зору координації, виконання рухів [1,3,4,5].  

До координаційних здібностей належить так звана моторна (рухова) пам'ять – якість центральної 
нервової системи запам'ятовувати рухи і відновлювати їх при необхідності. Моторна пам'ять спортсменів, 
особливо тих, які спеціалізуються у складно координаційних видах спорту, єдиноборствах і спортивних іграх, 
включає багато навичок різноманітної складності [2,3,4,5]. Це забезпечує прояв високого рівня координаційних 
здібностей у найрізноманітніших умовах, характерних для тренувальної і змагальної діяльності, - в умовах 
оволодіння новими рухами, відтворення найефективніших рухів при дефіциті часу і простору, у стані втоми, 
при протидії суперника, необхідності імпровізації у несподіваних складних ситуаціях тощо. Доцільно 
припустити, що застосування елементів ситуаційних видів спорту, в частку елементів рукопашного бою, в 
навчальному процесі з фізичного виховання студентів, буде позитивно впливати на розвиток їх координаційних 
здібностей.  

В літературних даних досить детально освітлюється застосування елементів рукопашного бою у 
спеціалізованих вищих навчальних закладах, але на даний час практично не висвітлене питання щодо 
можливостей застосування елементів рукопашного бою в навчальному процесі з фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах. 

Дослідження проведене згідно Звідному плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 р. по темі 2.4.1.4.3 п «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні засоби 
відновлення працездатності в спортивних іграх». 

Формулювання мети роботи. 



Мета дослідження. Експериментальне обґрунтування методики удосконалення координаційних 
здібностей у студентів вищого навчального закладу засобами рукопашного бою.  

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне тестування, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики.  

Для визначення рівня розвитку координаційних здібностей у, був проведений педагогічний експеримент 
в якому взяли участь 50 студентів.  

Організація дослідження. Для успішного визначення ефективності розробленої нами методики, на базі 
Кам'янець-Подільського національного університету було організовано експериментальну (n = 30) та 
контрольну (n = 30) групи студентів.  

Результати дослідження. 
В період навчально-тренувальних занять з фізичного виховання в контрольній групі використовувалась 

традиційна методика розвитку координаційних здібностей, а в експериментальній групі використовувались 
вправи, які за своєю специфікою і складністю створюють необхідний потенціал для підвищення рівня розвитку 
координаційних здібностей [4, 5].  

Приклади вправ розробленої методики: 
Вправи підготовчої частини заняття:  

- біг з різкою зупинкою і зміною напрямку;  
- біг рухами вперед з різкими боковими зміщеннями;  
- швидкий напів-присід з підскоком вверх; 
- стрибки на одній нозі, голова нахилена до плеча;  
- стрибки вверх з поворотами на 180о, 360о; 
- швидкі нахили тулуба в боки;  
- повороти на місці з нахиленою до плеча головою;  
- швидкі нахили вперед із положення прогнувшись;  
- повороти тулуба в напівнахилі;  
- ходьба “ялинкою” з зміною ніг на кожний крок.  

Також в процесі навчально-тренувальних занять проводились естафети з елементами акробатичних 
вправ, рухливі ігри з правилами найпростіших єдиноборств, спортивні ігри за спрощеними правилами.  

Приклади вправ основної частини заняття:  
1. Учасники розподіляються на 1 і 2 номера. По прямій лінії на відстані 12 м розміщенні три мати, 

проміжок між матами чотири метра.  
Перші номера з лінії старту по команді керівника “Можна!” виконують кувирок через плече, другі 

номера знаходяться на відстані один метр від мата по напрямку до фінішу. Відступаючи назад, другі номера 
виконують п'ять вісімок скакалкою. Перші номера в наступаючий формі ухиляються вліво і вправо, другі 
номера на відстані одного кроку від наступного мата зміщуються в сторону з лінії атаки. Перші номера долають 
ще дві перешкоди і з лінії фінішу повертаються в положення високого старту. 

2. Учасник з партнером знаходиться на середній дистанції в фронтальній стійці. По команді керівника 
нападник імітує удар лівою рукою в голову, партнер виконує нирок вправо. Після чого нападник повертається 
на 1800. Перед ним на відстані 1,5 м розміщенні два орієнтира на рівні голови та тулуба, по яким учасник має з 
лівосторонньої стійки нанести два прямих удари.  

Вправа може виконуватись в природних умовах весняно-літнього ландшафту, де в якості орієнтирів 
можуть бути гілки дерев з листям. 

3. Учасник виконує завдання на колоді довжиною 10 м і висотою 1 м. Учасник знаходиться на колоді, 
тримає в руках дві чашки, наповненні водою. По команді керівника досліджуваний переміщується по колоді, на 
кожний крок роблячи випад вперед відводячи руки в сторони за спину. Досліджуваний повинен зробити 
максимально можливу кількість кроків, не втративши рівноваги.  

4. Учасник з партнером знаходиться на відстані 1-1,5 м один від одного, в фронтальній стійці один до 
одного. У партнера на колінах закріплені захисні щитки. По команді керівника досліджуваний почергово 
виконує три бокових неакцентованих удари правою ногою в ліву частину коліна, а лівою - в праву частину 
коліна партнера.  

Експеримент тривав 3 місяці. На початку та наприкінці експерименту було проведено тестування за 
Державними тестами. 

Таблиця 1 
Показники тестування студентів експериментальної групи до та після проведення експерименту (n=30) 

Різниця t p Показники період тестув. Хсер. σ m Хсер. σ m   
до експер. 15,12 0,72 0,13 

Витривалість 
біг на 3000 м, хв. після експ. 12,95 0,79 0,14 

2,17 0,38 0,07 31,02 0,000 

до експер. 14,73 0,45 0,08 
Швидкість 

біг на 100 м, с після експ. 13,50 0,50 0,09 
1,23 0,32 0,06 21,30 0,000 



до експер. 10,28 0,64 0,12 Спритність 
човниковий біг 4Х9 м, с після експ. 9,23 0,36 0,07 

1,05 0,49 0,09 11,86 0,000 

до експер. 22,70 5,29 0,97 Сила 
згин.-розг.рук в упорі  
лежачи, кільк. разів після експ. 39,40 4,97 0,91 

-16,70 3,14 0,57 -29,11 0,000 

до експер. 13,53 1,93 0,35 Гнучкість 
нахили тулуба з  

положення сидячи, см після експ. 18,60 1,57 0,29 
-5,07 1,72 0,31 -16,12 0,000 

 
Таблиця 2 

Показники тестування студентів групи до та після проведення експерименту (n=30) 
Різниця Показники період тестув. Хсер. σ m 

Хсер. σ m 
t p 

до експер. 14,29 1,14 0,21 
Витривалість 

біг на 3000 м, хв. після експер. 14,28 1,14 0,21 
0,005 0,05 0,01 0,51 0,611 

до експер. 14,37 0,67 0,12 
Швидкість 

біг на 100 м, с після експер. 14,41 0,67 0,12 
-0,03 0,19 0,03 -0,89 0,377 

до експер. 10,14 1,01 0,18 Спритність 
човниковий біг 4Х9 м, с після експер. 10,14 1,03 0,19 

0,008 0,09 0,01 0,46 0,646 

до експер. 26,07 8,55 1,56 Сила 
згин.-розг.рук в упорі  
лежачи, кільк. разів після експер. 26,47 8,60 1,57 

-0,4 1,35 0,24 -1,61 0,117 

до експер. 15,57 3,15 0,57 Гнучкість 
нахили тулуба з  

положення сидячи, см після експер. 15,67 2,80 0,51 
-0,1 0,99 0,18 -0,55 0,586 

 
Аналіз і порівняння показників тестування до і після експерименту свідчить про те, що у студентів 

експериментальної групи, в якій використовувалась розроблена нами методика, достовірно підвищився рівень 
всіх рухових здібностей в порівнянні з вихідними даними при р<0,001 (табл..1), а в контрольній групі, студенти 
якої тренувались за традиційною методикою, рівень рухових здібностей змінився недостовірно, p>0,05 
(табл..2).  

Висновок. 
Пріоритетне використання в навчальному процесі з фізичного виховання у вищих навчальних закладах 

елементів рукопашного бою сприяє достовірному підвищенню рівня комплексної фізичної підготовленості 
студентів.  

Розроблена методика може бути також застосована на секційних заняттях з рукопашного бою у вищих 
навчальних закладах.  

В перспективі подальших досліджень планується подальший розвиток методики розвитку рухових 
здібностей студентів шляхом застосування елементів рукопашного бою. 
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