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Анотації:
Обґрунтовано вплив використан-
ня спортивних ігор на розвиток 
рухових якостей студентів. У до-
слідженні взяли участь дві групи 
студентів по 12 чоловік з різними 
захворюваннями. Запропонова-
но  комплекс вправ для розвитку 
рухових якостей у цих студентів. 
Приводяться дані тестування 
фізичних якостей студентів до й 
після педагогічного експеримен-
ту. Показано позитивний зріст 
результатів тестування після за-
стосування комплексу вправ для 
розвитку рухових якостей з еле-
ментами спортивних ігор. Резуль-
тати експерименту підтвердили, 
що у студентів підвищився рівень 
фізичної підготовленості та роз-
виток (у межах можливого) осно-
вних фізичних якостей: швидкості, 
спритності та швидкісно-силових. 
Для підвищення працездатності 
студентів, які мають обмежену 
рухову активність, необхідно ви-
користання спеціальних засобів 
фізичного виховання. 

Куделко В.Э., Улаева Л.А., Кравченко О.С. 
Определение влияния использования 
элементов спортивных игр на разви-
тие двигательных качеств у студентов 
группы лечебной физической культуры. 
Исследовано влияние использования спор-
тивных игр на развитие двигательных ка-
честв студентов. В исследовании приняли 
участие две группы студентов по 12 человек 
с разными заболеваниями. Предлагается 
комплекс упражнений для развития дви-
гательных качеств студентов. Приводятся 
данные тестирования физических качеств у 
студентов до и после педагогического экспе-
римента. Показано положительный прирост 
результатов после использования комплек-
са упражнений для развития двигательных 
качеств с элементами спортивных игр. Ре-
зультаты эксперимента подтвердили, что у 
студентов повысился уровень физической 
подготовленности и развитие (в пределах 
возможного) основных физических качеств: 
скорости, ловкости и скоростно-силовых. 
Для повышения работоспособности студен-
тов, имеющих ограниченную двигательную 
активность, требуется использование специ-
альных способов физического воспитания.

Kudelko V.E., Ulayeva L.O., Kravchenko 
O.S. Identification of the impact of 
using sports games’ elements on the 
development of motoric qualities in 
students of exercise therapy group. The 
influence of sports on the development of 
motor qualities of students is researched. 
The study involved two groups of students 
by 12 people with various illnesses. They 
were asked to perform a set of exercises to 
develop their motoric qualities. The results 
of students’ physical qualities testing 
before and after the teaching experiment 
are illustrated. The considerable 
improvement of the testing results after 
applying the set of exercises with elements 
of sports games for the motoric qualities 
development was marked. The results of 
the experiment confirmed that the level of 
students’ physical fitness was increased 
and the development of the basic physical 
qualities: speed, dexterity and speed-force 
qualities was accelerated to the extent 
possible. To improve the working capacity 
of students who have limited physical 
activity it is necessary to use special 
means of physical education.
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Вступ. 1

В сучасному суспільстві фізичне виховання віді-
грає важливу роль у зміцнені фізичного, психологіч-
ного, морального здоров’я студентської молоді. В сис-
темі засобів і методів фізичного виховання з кожним 
роком велике місце відводиться практичним заняттям, 
які містять в собі спеціально підібрані фізичні впра-
ви та методичні прийоми для зміцнення загального 
здоров’я, гармонійного фізичного розвитку й удоско-
налення рухових здібностей студентів [3, 7, 9]. 

Проблеми розвитку рухових якостей людини ши-
роко висвітленні у роботах Бойко В.В. (1987р.), Рома-
ненко В. Л. (1999 р.), Головченко О.І.(2009 р.), але не-
достатньо інформації щодо розвитку цих здібностей 
у людей, які мають обмежену рухову активність, саме 
такими і є студенти групи ЛФК. Як показує практика, 
у вищих навчальних закладах навчається значна час-
тина студентів з послабленим здоров’ям, які мають 
хронічні захворювання серцево-судинної, дихаль-
ної та інших систем організму, порушення опорно-
рухового апарату. Такі студенти мають низький рівень 
фізичної підготовленості і потребують особливої ува-
ги до розвитку особистих фізичних якостей (силових, 
швидкісно-силових, координаційних та інш.), які у 
комплексі визначають загальний рівень фізичної пра-
цездатності, такий необхідний для майбутніх висо-
кокваліфікованих фахівців [6, 10].
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Розвиток рухових функцій у людей різного віку 
може відбуватись безперервно, але не рівномірно. У 
юнацькому віці (до 16-18 років) рухові якості можуть 
розвиватись дуже інтенсивно [12], але у подальшому 
житті розвиток уповільнюється. Активна рухова ді-
яльність сприяє більш швидкому, а головне – більш 
гармонійному дозріванню морфологічних структур і 
функціональних систем організму, що забезпечують 
певні рухові дії. За допомогою фізичних вправ та 
спортивних ігор можливо активно впливати на процес 
вікового розвитку рухових якостей, виправляти відхи-
лення від нормального ходу цього розвитку [2, 4].

Для забезпечення ефективності процесу фізично-
го виховання студентів, була проведена дослідницька 
робота по виявленню впливу використання елементів 
спортивних ігор на розвиток рухових якостей студен-
тів групи ЛФК.

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – підібрати комплекс спеціаль-

них вправ з елементами спортивних ігор для студентів 
з обмеженою руховою активністю. 

Завдання роботи – використовуючи результати тес-
тування двох груп студентів по 12 чоловік з різними за-
хворюваннями віком 18-19 років, провести зрівняльний 
аналіз до і після педагогічного експерименту. Виявити 
вплив використання елементів спортивних ігор на роз-
виток рухових якостей студентів групи ЛФК.
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Організація дослідження.
В дослідженні приймали участь 2 групи студентів 

по 12 чоловік з різними захворюваннями з відділення 
ЛФК. На першому етапі експерименту обом групам 
було запропоновано виконати три тестові вправи: пе-
ресування до гімнастичної палки в парах (кількість 
раз – за 30 сек.); передача набивного м’яча (2кг) в трій-
ках (кількість раз – за 30 сек.); передача волейбольно-
го м’яча в стіну з пересуванням в трійках (кількість 
раз – за 30 сек.). Після цього протягом трьох місяців 
з контрольною групою проводилися заняття за зви-
чайною схемою з використанням вправ для зміцнен-
ня загального стану здоров’я . Студенти експеримен-
тальної групи, з метою покращення розвитку рухових 
якостей: швидкості, спритності та швидкісно-силових 
виконували комплекс спеціальних вправ з елементами 
спортивних ігор (табл. 1). 

Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел та попереднє педа-

гогічне дослідження показали, що проявлення такої 
якості, як швидкість, має кілька напрямків: швидкість 
рухових або поведінкових реакцій, швидкість мис-
лення, швидкість дій. Швидкісні якості краще вдо-
сконалюються в процесі виконання ігрових вправ, 
також корисні старти із різних вихідних положень. 
Швидкісно-силові якості розвиваються за допомогою 
рухливих ігор та змагань, відводячи на це до 50 % від 
загального часу занять. Спритність удосконалюють у 
вправах зі швидкою зміною ситуацій, де потрібні точ-
ність, швидкість та координація рухів. Для розвитку 
спритності корисні вправи з великими м’ячами (пере-
дачі, перекидання, ловля та ін.), корисно використо-
вувати ігри, які спонукають студентів переходити від 
однієї дії до іншої відповідно до зміни обставин [1,5]. 

На третьому етапі експерименту студенти обох 
груп ЛФК знову виконали три тестові вправи.

Результати, які були отримані уході цього дослі-
дження, наведені у табл. 2. У студентів, які займалися 
у експериментальній групі показники значно покра-
щились, особливо у вправах «пересування до гімнас-
тичної палки в парах» та «передача волейбольного 

м’яча в стіну», де кількість пересувань зросла на 4,25 
рази, а кількість передач на 8,3 рази. Покращення 
результатів ми маємо і в другій групі, але ж значно 
менші: пересування до гімнастичної палки більше на 
1,5 рази; передачі набивного м’яча на 1 раз; передачі 
волейбольного м’яча в стіну більше на 2,5 рази. 

Порівнюючи динаміку першого, другого та третьо-
го тестування студентів у відсотковому відношенні ми 
отримали наступні результати. Так, зріст результатів 
після тестування №1 (швидкість) в контрольній групі 
становив 16,5%, а в експериментальній 46,6%. Тесту-
вання №2 (швидкісно-силових якостей) показав зріст 
результатів на 3,9% у контрольній та на 23,1% в екс-
периментальній групі. Після тестування №3 (сприт-
ність) на 13,7% збільшились результати у студентів 
контрольної групи та на 45,9% у студентів експери-
ментальної групи (рис.1).

Висновки.
Система засобів фізичного виховання передбачає 1. 
реалізацію принципу всебічного розвитку 
особистості, включаючи комплексний розвиток усіх 
рухових якостей, але якщо студенти мають обмеже-
ну рухову активність, це потребує особливої уваги 
до використання цих засобів.
Підібраний комплекс спеціальних вправ з елемента-2. 
ми спортивних ігор позитивно впливає на розвиток 
рухових якостей у студентів з обмеженою руховою 
активністю.
Експериментально підтверджено підвищення рівня 3. 
розвитку основних фізичних якостей (швидкості, 
спритності та швидкісно-силових) під впливом викори-
стання комплексу вправ з елементами спортивних ігор.
Використання на заняттях вправ з елементами 4. 
спортивних ігор допомогло студентам групи ЛФК 
не тільки продовжити розвивати рухові можливості 
організму, а й поліпшити загальний стан здоров’я, 
підвищити фізичну працездатність та емоційний 
інтерес до занять.

Подальші дослідження планується провести в на-
прямку визначення розвитку сили та витривалості у 
студентів з обмеженою руховою активністю.

Рис. 1. Динаміка зростання результатів тестування після проведення експерименту.
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Таблиця 1
Комплекс спеціальних вправ для розвитку рухових якостей у студентів групи ЛФК

Опис вправи Дозування. Методичні 
вказівки

1
В. п. – руки розведені в сторони на рівні плечей. Вільні 
обертові рухи однією рукою по годинній стрілці, іншої – у про-
тилежну сторону.

6-8 разів. Руки рівні.

2 Права рука описує коло перед тулубом, ліва – вертикальну 
лінію. 6-8 разів. Руки рівні.

3
Два студента стоять із гімнастичними палками на кінцях лінії 
навпроти друг друга. По команді потрібно першим схопити 
палку партнера.

Відстань 3м., 6-8 
разів, 6-8 серій.

Сигнал 
подає один із 

студентів.

4 Утримування баскетбольного м'яча на прямих руках, потім на 
одній руці (м'яч вверху, м'яч попереду).

5-10 с, 2-3 по-
вторень Руки рівні.

5 Обертання баскетбольно го м’яча навко ло тулуба (навколо 
колін, на вколо однієї ноги, навколо ніг вісімкою, навколо шиї)

4-6 разі, 1-2 
серії.

На м’яч не диви-
тись.

6
В парі передачі баскетбольного м'яча різними способами (дво-
ма руками від грудей, дво ма руками знизу, двома руками з-за 
голови).

Відстань 3-3,5м, 
6-8 передач, 2-3 

серії.
М’яч посилають 
із різною силою.

7 Передачі м’яча в колі різними способами( кожному. через 
одного, двома м’ячами за годинниковою стрілкою та проти).

1-2 серії по 40-
50 с.

М’яч 
передається з 

мах. швидкістю.

8
Дві команди стоять в шерензі на відстані 18м навпроти друг 
друга, по сигналу одночасно починають пересування на 
відстань 6м., торкаються лінії і назад повертаються в початкове 
в. п. (в.п.:стоячи, сидячи, спиною вперед).

3-4 серії. Рухатись спор-
тивною ходьбою.

9 Передачі м’яча в парах двома руками від грудей рухаючись 
спортивною ходьбою.

5-6 передач, 2-4 
повторення. Середній темп

10 В парах, у в. п. стоячи поруч один біля одного почергові пере-
дачі баскет больного м'яча один одному із відскоком від стіни.

Відстань 1-2м, 
6-8 разів, 1-2 

серії.
М’яч посилають 
на різну висоту.

11
Три студенти стоять на одній лінії. 1 та 3 передають м'ячі на 
висоті плечового поясу студента, що перебуває між ними. Під 
час польоту він присідає й повертається на 180° так, щоб в 
момент передачі м'яч не торкнувся його.

Відстань 2,5-3м, 
6-8 передач, 2 

серії.
М’яч посилають 
у різному темпі.

12
Три студенти стоять на одній лінії. Студент 1 виконує передачу 
студенту 2, він повертається навкруги й передає м'яч студенту 
3. Одержавши м'яч від 3, він знову повертається навкруги й 
передає м'яч студенту 1.

Відстань 2м. 5-6 
разів, 2 серії.

М’яч посилають 
у різному темпі.

13

Студент 1-й (воротар) стоїть в 2м від стіни, спиною до неї. 
Студенти 2-й і 3-й по черзі кидають м'яч у стіну. Студент 1-й, 
у момент кидка повернувшись до стіни, намагається упіймати 
м'яч, що відскочив від стіни, а піймавши його, передає тому 
хто кидав.

5-6 разів, 1-2 
серії.

М’яч посилають 
на різну висоту.

14
Три студенти встають по кутах уявного трикутника на відстані 
3м. У кожного по м'ячу. По команді усі починають одночасно 
передавати м'ячі один одному за годинниковою стрілкою (або 
навпаки).

5-6 разів, 1-2 
серії.

М’яч посилають 
на рівень грудей.

 Таблиця 2
Результати контрольних тестів

Тест
Результати до експерименту Результати після експерименту

Експерименталь-
на група

Контрольна 
група

Експериментальна 
група

Контрольна 
група

Пересування до 
гімнастичної палки в 
парах.

9,12 9,25 13,37 10,75

Передача набивного м’яча 
в трійках. 26 27 32 28

Передача волейбольного 
м’яча в стіну в трійках. 18,1 20,3 26,4 22,8
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