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Вважаємо, що туризм є мультидисциплінарним, багатофакторним явищем, що пов’язує такі поняття, як: 
інфраструктура, гостинність, якість туристського продукту та навколишнього середовища, професійна підготовка 
фахівців, послуги транспорту, служба безпеки туристів тощо. 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ убачаються нами у вивченні та обґрунтуванні інших понять, які 
характеризують туризм як об’єкт наукового дослідження. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ 

ФЛОРБОЛУ У ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ 
 

У статті розглядаються питання, пов’язані з теорією та методикою розвитку координаційних якостей 
учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній роботі. Аналіз програм з фізичного виховання учнів основної 
школи показав, що розвитку координаційних якостей на уроках фізичної культури відводиться значне місце, але 
фізичне виховання є багатогранним процесом і для досягнення найкращого результату потребує цілеспрямованої 
роботи у всіх його ланках. Автор зазначає, що визначені актуальні шляхи покращення ефективності процесу 
розвитку координаційних якостей учнів основної школи у позаурочній роботі передбачають впровадження у практику 
роботи шкіл нового ігрового виду спорту, яким є флорбол. 

Ключові слова: розвиток, координаційні якості, учні основної школи, позаурочна робота, флорбол. 
 
Белан Я. А. Теоретические принципы методики развития координационных качеств учеников 

основной школы средствами флорбола во внеурочной работе. В статье рассматриваются вопросы, связанные 
с теорией и методикой развития координационных качеств учеников основной школы средствами флорбола во 
внеурочной работе. Анализ программ по физическому воспитанию учеников основной школы показал, что развитию 
координационных качеств на уроках физической культуры отводится значительное место, но физическое 
воспитание является многогранным процессом и для достижения наилучшего результата требует 
целеустремленной работы во всех его звеньях. Автор отмечает, что актуальные пути улучшения эффективности 
процесса развития координационных качеств учеников основной школы во внеурочной работе, которые были 
определены, предусматривают внедрение в практику работы школ нового игрового вида спорта, которым 
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является флорбол. 
Ключевые слова: развитие, координационные качества, ученики основной школы, внеурочная работа, 

флорбол. 
 

Belan Y.O. Theoretical principles of methods development of coordination qualities of pupils in basic school 

by means of floorball during extracurricular work. In this article the question of development of coordination qualities of 

pupils in basic school have been examined during extracurricular work. Nowadays the field of pupils’ activity have been 

increased, which has made in probable and unexpectedly appeared situations that needs the display of creativity, rapid reaction, 

capacity for concentration and changing attention; spatial, time, dynamic exactness of movements and its biomechanical 

rationality. A high level of development of coordination qualities is an important factor of optimization of movement’s coord ination 

and it allows to the movement activity of pupils from basic school to become more effective. One of the displays of physical 

education at school is an extracurricular work which conducts with the aim of active repose students, strengthening of health, 

renovation of ability to work, development of movement activities. The table of contents of the programs of physical education at 

school is filled with different types of sport, which are unpopular among children, that causes pupils’ dissatisfaction and does not 

stimulate them to go in for sports and do physical culture. Lately lots of new kinds of sport have appeared in the world, among 

them – floorball is a team playing type of sport, it is similar to the hockey in a hall by the main conception, but in this game 

players use a plastic ball, maneuvering by which fulfils by a hockey-stick, on a ground every team numbers 5 players of different 

role and a goalkeeper, the aim of a game is to score a goal and win. As a result of a research the actual ways of improvement of 

efficiency of the process of development of coordination qualities of pupils in basic school during extracurricular work have been 

examined which envisage an implantation in practice of schools work the new playing type of sport – floor ball, that will contribute 

to the personal interest of pupils and will help to create their stable motivation for going in for sports and their harmonious 

physical development. 

Key words: coordination qualities, physical development, pupils in basic school, extracurricular work, floorball. 
 
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій. Соціальна зумовленість виховання 

фізичних якостей спрямована на задоволення потреб суспільства у фізично підготовлених громадянах України, які мають 
відповідний рівень розвитку фізичних якостей для забезпечення високого рівня здоров’я та підвищення адаптивних 
можливостей організму. У сучасних умовах значно збільшився обсяг діяльності, яка потребує прояву винахідливості, 
швидкості реакції, здатності до концентрації та переключення уваги, просторової, часової і динамічної точності рухів та їх 
біомеханічної раціональності. 

Фізичне виховання учнів основної школи є складною, багатокомпонентною педагогічною системою, одним з 
аспектів якої є розвиток координаційних якостей школярів. Рівнем прояву координаційних якостей визначається успіх 
рухової діяльності учнів. Науково-технічний прогрес призвів до дефіциту рухової активності учнів, що вказує на гостру 
необхідність його компенсації шляхом вдосконалення всіх ланок фізичного виховання школярів. Так, Н. В. Ковальова 
стверджує, що «єдина можливість повністю реалізувати потреби дітей у русі – спеціальна організація рухової діяльності 
учнів у позаурочній та позашкільній роботі» [7, с. 10]. На думку вченої, «у загальноосвітній школі цілеспрямовано 
використовується обмежене коло видів позаурочної діяльності дітей, її організація здійснюється без належного 
теоретичного осмислення, відзначається спонтанністю та невпорядкованістю і, відповідно, розвиток школяра за таких 
умов не є ефективним» [7, с. 6]. З позиції сьогодення у шкільній ланці освіти повинні впроваджуватися інноваційні  
технології, які сприятимуть розвитку фізичних якостей і реалізації потенціалу школярів. Одним із проявів фізичного 
виховання у школі є позаурочна робота, яка на думку В. Г. Ареф’єва, «проводиться з метою активного відпочинку, 
організації дозвілля учнів та заповнення його доцільною руховою діяльністю, укріплення здоров’я, відновлення 
працездатності, розвитку рухових якостей, вдосконалення у спортивних діях» [1, с. 124]. Тому доцільним є розвиток 
координаційних якостей учнів основної школи у позаурочній роботі. 

Мета статті – охарактеризувати теоретичні засади методики розвитку координаційних якостей учнів основної 
школи засобами флорболу у позаурочній роботі. 

Завдання дослідження: проаналізувати стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній літературі та 
літературі з фізичної культури; розглянути основні аспекти розвитку координаційних якостей школярів; визначити 
актуальні шляхи підвищення процесу розвитку координаційних якостей учнів основної школи у позаурочній роботі 
засобами флорболу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах реформування освітньо-виховної системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах, 

переходу на модульні курси вивчення різних видів спорту згідно з новими навчальними програмами з фізичної культури, 
розширюються можливості фізичного вдосконалення школярів, їхньої різнобічної фізичної підготовки, таке становище є 
основою для формування інтересів та мотивації учнів до поглибленого вивчення конкретного виду спорту в 
загальноосвітній школі. Стимульований розвиток фізичних якостей дітей, зазначає Г. К. Петренко, «був і залишається 
одним з головних завдань фізичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі» [9, с. 26]. 

Науковці (А. А. Бішаєва [2], Л. В. Волков [4], Я. Я. Герасимович [5]  та ін.) вказують на особливу роль розвитку 
координаційних здібностей людини. Так,  А. А. Бішаєва вказує, що у сучасних умовах зростає значення координаційного 
компонента і смислового змісту рухів, посилюється роль центральних нервових механізмів, сенсомоторних функцій, 
управління рухами, змінюється характер вимог до рухових якостей людини [2, с. 56].  За даними Л. В. Волкова рівень 
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прояву координаційних якостей знаходиться у системі взаємин з цілою низкою інших рухових якостей та 
психофізіологічних характеристик організму людини [4, с. 163]. Високий рівень розвитку координаційних здібностей, 
вважає Я. Я. Герасимович, «є важливим фактором оптимізації координації рухів і дозволяє руховій активності учнів 
основної школи бути економною, варіативною, різноманітною і у кінцевому рахунку більш доцільною» [5, с. 11]. Однак,  
А. С. Мартинова вказує на відносну незалежність координаційних якостей від рівня розвитку інших фізичних якостей 
школярів. У зв’язку з цим, на думку дослідниці, розвиток координаційних якостей повинен виступати окремим 
самостійним завданням навчального процесу. 

Категорія «учні основної школи» охоплює дітей у віці від 11 до 15 років і характеризується інтенсивним ростом 
і збільшенням розмірів тіла. У цей період продовжується рухове вдосконалення моторних здібностей, наявні значні 
можливості у розвитку фізичних якостей. В учнів основної школи, як вказує Ю. М. Курамшин, достатньо швидко 
покращуються координаційні, силові та швидкісно-силові якості; помірно збільшуються швидкісні якості та витривалість; 
спостерігаються низькі темпи зростання у розвитку гнучкості [6, с. 204]. У цьому віці, на думку А. А. Бішаєвої, розвиток 
координаційних якостей передбачає вдосконалення здатності опановувати координаційно складні рухові дії та уміння 
перебудовувати рухову діяльність відповідно до вимог умов, що постійно змінюються          [2, с. 96]. Відповідне  значення 
у цьому процесі відіграє вдосконалення здібностей точно сприймати та відтворювати рухи у просторі та часі, 
підтримувати рівновагу, раціонально чергувати напруження й розслаблення. Найбільш ефективним засобом розвитку 
координаційних якостей у школі, на думку А. А. Бішаєвої, є спортивні ігри [2, с. 96]. Позаурочні форми роботи (рис. 1), на 
думку В. Г. Ареф’єва, є «досить варіативними, вони відіграють допоміжну роль у вирішенні завдань фізичного виховання 
та доповнюють уроки, однак часто набувають самостійного значення і можуть забезпечити рухові потреби школярів у 
повному обсязі» [1, с. 125]. Впровадження позаурочної роботи з фізичного виховання у загальноосвітніх школах, як 
вказує Н. В. Ковальова, «лімітується багатьма чинниками, оскільки, не зважаючи на велику кількість програмно-
нормативних документів, відсутній механізм практичної реалізації і контролю раніше прийнятих рішень; застаріла 
матеріально-технічна база; низький рівень використання новітніх технологій рухової активності у навчальному процесі; 
неефективне планування позакласної діяльності, як наслідок – нецікаві форми роботи для дітей, формальні, уніфіковані 
підходи до планування фізкультурно-масових заходів, відсутність впорядкованої системи допомоги учителям у 
проектуванні позакласної діяльності з фізичного виховання, що знижує ефективність залучення школярів до занять у 
позаурочний час» [7, с. 11]. 

Тренувальні заняття у спортивних секціях у структурі фізичної культури в школі відносять до крупних форм 

позаурочної роботи. Такий вид діяльності потребує від учнів певної «фізкультурної грамотності», особливо методичного 

характеру та здійснення самоконтролю. Ефективним засобом виховання координаційних якостей школярів, як вказує Л. 

В. Волков, є рухливі та спортивні ігри, гімнастика та акробатика. Координованість розвивається у процесі засвоєння 

багатьох та різноманітних рухових умінь та навичок. На думку вченого, вправи, спрямовані на розвиток координаційних 

якостей доцільно проводити на початку основної частини тренувального уроку та включати їх до кожного заняття [4, с. 

163]. 

 
Рис. 1. Позаурочні форми роботи з фізичного виховання в загальноосвітній школі 

 
Цілеспрямований розвиток координаційних якостей учнів основної школи призводить до того, вони 

оволодівають різними руховими діями, на більш високому якісному рівні засвоюють нові навчальні теми з фізичної 

культури, а на секційних заняттях швидше набувають спортивної майстерності і на більш тривалий термін утримуються у 

«великому спорті». У таких школярів постійно поліпшуються сенсорні, сенсомоторні та інтелектуальні компоненти 

психофізіологічних функцій (аналізаторів рухів), підвищується уміння раціонально витрачати свої енергетичні сили, 

поповнювати і розширювати руховий досвід [5, с. 19]. Для розвитку координаційних якостей учнів використовуються 

спеціалізовані засоби, методи і прийоми, основне їхнє призначення яких полягає у тому, щоб забезпечити відповідне зорове 

сприйняття та уяву; надати об’єктивну інформацію про параметри виконуваних рухових дій та сприяти виправленню 

окремих параметрів руху у процесі їх виконання. 

Серед значного різноманіття засобів фізичного виховання спортивні ігри займають важливу нішу, вказує В. І. 
Лях, «особлива цінність цих ігор полягає в можливості одночасного впливу на рухову й мотиваційну сфери» [8, с. 56]. 
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Спортивні ігри дозволяють розвивати й удосконалювати як рухові (сила, швидкість, витривалість, гнучкість, координаційні 
якості), так і особистісні (ініціативність, самостійність, винахідливість тощо) якості. Однак, низький рівень моторики 
більшості учнів, зазначає дослідник,  «не дозволяє на належному рівні оволодіти ігровими прийомами та раціонально 
застосовувати їх, що спонукає до пошуку нових шляхів підвищення процесу навчання рухових дій. Одним із таких шляхів 
є  цілеспрямований розвиток координаційних якостей учнів» [8, с. 57]. Дослідники (А. О. Артюшенко, О. В. Багінська, А. А. 
Бішаєва, Н. В. Ковальова, Н. В. Москаленко та ін.) вказують, що школярі втрачають інтерес до занять фізичною 
культурою. Вважаємо, що це пов’язано також  з тим, що зміст навчальної програми не наповнений інформацією про нові 
види спорту. Останнім часом в світі з’являється значна кількість нових видів спорту, серед них – флорбол (хокей у залі). 

Флорбол є командним ігровим видом спорту, який за головною концепцією східний до хокею у залі, але 
використовується пластиковий м’яч, маневрування яким виконується ключкою,  на майданчику в кожній команді 
змагаються 5 гравців різного амплуа та воротар. Метою гри є забиття м’ячу у ворота суперника та здобуття перемоги. 
Зазначимо, що станом на жовтень 2015 року флорбол функціонує у 17 областях України: Волинській, Дніпропетровській, 
Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Луцькій, Львівській, Полтавській, Рівненській, 
Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській. За даними поданими на офіційному 
сайті Всеукраїнської федерації флорболу цим видом спорту займаються 1275 людей, з них 365 чоловіків, 105 жінок і 805 
дітей. У процесі формування рухової навички, зазначає А. В. Биков, встановлюється тісний взаємозв’язок між 
опануванням технікою гри у флорбол і рівнем розвитку фізичних якостей, особливо координаційних і швидкісних [3, 
с. 58]. Під час тренувань діти оволодівають кінематичними, динамічними та ритмічними параметрами рухових дій, 
що безпосередньо впливає на підвищення рівня розвитку координаційних якостей  [3, с. 73]. Ігровій діяльності 
флорболіста, як вказує Z. Skruzny, притаманне широке розмаїття рухів змінної інтенсивності, у яких задіяна відповідна 
кількість м’язових груп, працюючих у різних режимах енергозабезпечення. Гра у флорбол не вимагає великого 
оснащення, що є перевагою на користь цього виду спорту, вона характеризується високою інтенсивністю, 

непередбачуваністю спортивного результату та видовищністю [10, с. 14]. 
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. У практиці фізичної культури та спорту наявний 

значний арсенал засобів для впливу на координаційні якості учнів основної школи, але завданням сучасного педагога є 
пошук нових, цікавих для учнівської молоді видів фізичної діяльності та залучення школярів до занять фізичними 
вправами у позаурочний час. Особливості розвитку координаційних якостей учнів основної школи визначаються їх 
значимістю у сучасній руховій практиці, їх планомірному розвитку повинна приділятися значна увага, як при проведенні  
основних уроків, так і у позаурочній роботі, що призведе до найкращого результату. Впровадження у практику роботи 
шкіл нового ігрового виду спорту – флорболу повинно сприяти зацікавленості школярів до занять спортом, гармонійному 
фізичному розвитку та формуванню рухових навичок. 

ПЕРСПЕКТИВА ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ полягає у виявленні та теоретичному обґрунтуванні педагогічних 
умов методики розвитку координаційних якостей учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній роботі. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ СТРУКТУРОВАНОЮ ВОДОЮ 
 
Статтю присвячено експериментальному дослідженню особливостей використання води, що приведена до 

структурованого стану електроактивацією та додаванням коралового кальцію «Coral-Mine» для регуляції 
функціонального стану людини. Розглядаються можливості коригування і нормалізації кислотно-лужного балансу 
організму та активації енергопотенціалу за допомогою вживання структурованої води. 
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