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МУЗИЧНО-РУХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ 

ШЕЙПІНГОМ 
 
Анотація. Стаття присвячена музично-руховій підготовці 

студентів. Добре розвинуте відчуття ритму передбачає уміння 
узгоджувати рухи відповідно до музичного супроводу, дозволяє досягти 
автоматичного виконання найскладніших рухів і у значній мірі впливає на 
рівень спортивних досягнень у багатьох видах спорту. Отримані 
результати дозволяють підтвердити висновки про можливість 
застосування обраної методики для розвитку і вдосконалення музично-
рухової підготовки в різних видах спорту. 

Ключові слова: Музично-рухова підготовка, відчуття ритму, 
музичний супровід,студенти. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШЕЙПИНГОМ 

 
Аннотация. Статья посвящена музыкально-двигательной 

подготовке студентов. Хорошо развитое чувство ритма предполагает 
умение согласовывать движения в соответствии с музыкальным 
сопровождением, позволяет достичь автоматического выполнения 
сложных движений и в значительной степени влияет на уровень 
спортивных достижений во многих видах спорта. Полученные результаты 
позволяют подтвердить выводы о возможности применения выбранной 
методики для развития и совершенствования музыкально-двигательной 
подготовки в различных видах спорта. 

Ключевые слова: Музыкально-двигательная подготовка, чувство 
ритма, музыкальное сопровождение, студенты. 
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MUSICAL AND MOVING TRAINING OF STUDENTS WHO ARE DOING SHAPING 

 
Abstract. The article is devoted to musical and moving training of students. 

A well-developed sense of rhythm involves the ability to coordinate movements in 
accordance with musical accompaniment, allows you to achieve the automatic 
implementation of the most complex movements and to a large extent foresees a 
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level of sporting achievements in any kinds of sport. The obtained results allow us 
to confirm the conclusions about the possibility of applying the chosen methodology 
for the development and improvement of musical and moving training in various 
sports. 

Keywords: Musical and moving training, rhythm sensation, musical 
accompaniment, students. 

 
Серед студентів великою популярністю користуються заняття 

шейпінгом, аеробікою, фітнесом, що відображені в програмі з фізичного 
виховання в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського. Заняття 
шейпінгом не тільки забезпечують необхідною кількістю рухової активності, 
але й сприяють емоційному піднесенню й естетичному вихованню  
студентів [1, с. Ошибка! Источник ссылки не найден.1]. Для занять 

шейпінгом дуже важливо володіти відчуттям ритму, так як заняття проводяться 
під музичний супровід, що значно підвищує їх ефективність [2, с. 63]. У 
більшості студентів це відчуття розвинуте достатньо, але у деяких воно 
знаходиться у неактивному стані. Такі студенти не відчувають музичний ритм і 
рухаються не в такт. 

Відчуття ритму – відчуття часу, координація між нервовою і м’язовою 
діяльністю людини. Добре розвинуте відчуття ритму передбачає уміння 
узгоджувати рухи відповідно до музичного супроводу, дозволяє досягти 
автоматичного виконання найскладніших рухів. Відчуття ритму як здатність 
точно відтворювати і спрямовано змінювати швидкісно-силові і просторово-
часові параметри рухів у значній мірі передбачає і рівень спортивних 
досягнень у будь-якому виді спорту. Забезпечення ритмічності рухів перш за 
все обумовлюється ефективністю діяльності сомато-сенсорної системи 
(тактильна і пропріоцептивна чутливість) у взаємозв’язку з діяльністю зорового 
і слухового аналізаторів. Специфічність відчуття ритму передбачає ряд засобів 
і методів вдосконалення даного виду координаційних здібностей [3, с. 31].  

Музично-рухова підготовка є одним із компонентів технічної підготовки у 
багатьох видах спорту: аеробіці, художній гімнастиці, фігурному катанні та ін. 
Завдання музично-рухової підготовки: засвоєння елементів музичної грамоти, 
формування вміння слухати, розуміти і співчувати музиці, виконувати рухи 
відповідно до її характеру, темпу, ритму, динаміки і знаходити відповідні до 
музики рухи [4, с. 136]. Музично-рухова підготовка починається з формування у 
студентів найпростіших знань і умінь у цій галузі, закінчується складними 
творчо-пошуковими завданнями для складання контрольного нормативу з 
вільної програми. 

З огляду на вище зазначене мета роботи – визначення шляхів музично-
рухової підготовки студенток відділення шейпінгу. 

У зв’язку з цим перед нами стояли наступні завдання: 
1. Проаналізувати науково-методичну літературу щодо музично-

рухової підготовки. 
2. Застосувати методику музично-рухової підготовки, розробленої для 

студентів не фізкультурного профілю викладачами кафедри фізичної культури 
Петербургського державного університету. 

3. Провести аналіз результатів виконання контрольних завдань 
студентами контрольної і експериментальної груп. 
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Дослідження проводилось в КПІ ім. Ігоря Сікорського на навчальному 
відділенні шейпінгу. Контрольна група студенток (n=15) займалась відповідно 
до програми з фізичного виховання. Методика музично-рухової підготовки 
містила в собі вербальну корекцію порушень, пов’язаних з поєднанням рухів і 
музичного супроводу. В експериментальній групі (n=15) методика музично-
рухової підготовки складалась з: 

- вербальної корекції порушень, пов’язаних з поєднанням рухів і 
музичного супроводу; 

- відтворення музичного фрагменту плесканням долонь: поодинці і у 
парах, почергово виконуючи по одному удару, забезпечуючи при цьому 
гармонійне звучання ритму і витримуючи необхідні паузи відповідно до певного 
зразку музики; 

- вдосконалення музично-рухової підготовки шляхом багаторазових 
повторень простих за координацією вправ на 8 (16) рахунків. 

Дана методика розроблена для студентів не фізкультурного профілю і 
перевірена на заняттях з фізичного виховання зі студентами відділення 
художньої гімнастики викладачами кафедри фізичної культури 
Петербургського державного університету шляхів сполучення у 2011- 
1012 н.р. [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 136-137]. 

Загальна моторна щільність занять в контрольній та експериментальній 
групах не мала суттєвої різниці. 

На початку і в кінці експерименту студентки обох груп виконували 
наступні контрольні завдання: 

1. Виконання рухів відповідно до музичного супроводу. Студентки 
вивчали координаційну просту вправу на 8 рахунків і виконували її 4 рази під 
помірний музичний супровід. Оцінювалась техніка виконання вправи і вибір 
початку для її виконання. 

2. Виконання вільної програми з обов’язковими елементами. 
Оцінювалась техніка виконання обов’язкових елементів, вміння виконувати 
рухи відповідно до темпу музики і відповідність танцювальних рухів до 
музичного супроводу. 

Нами була розроблена методика оцінювання рівня вміння виконувати 
рухи відповідно до музичного супроводу за 10-ти бальною системою. 
Результати контрольних завдань обох груп студентів представлені в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

Показники вміння виконувати рухи відповідно до музичного супроводу 
ғ 
з/п 

Контрольні 
завдання 

Етап 
Контрольна група 

(n=15) 
Експериментальна група 

(n=15) 

1. 

Виконання рухів 
відповідно до 
музичного 
супроводу 

До 6,67±0,94 6,73±0,85 

Після 7,73±0,77 9,00±0,52* 

2. 

Виконання 
вільної програми 
з обов’язковими 
елементами 

До 6,27±1,44 6,33±0,79 

Після 7,20±1,17 8,73±0,68* 

Примітка: * – достовірна різниця даних після виконання завдання у порівнянні до 
початку експерименту, Р<0,05 
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Аналіз результатів дослідження свідчить, що виконання контрольного 
завдання 1 у студенток контрольної групи зросло на 15,9 %, проте відмінність 
статистично недостовірна. Студентки експериментальної групи покращили 
результат на 33,7 %, різниця статистично достовірна. Виконання контрольного 
завдання 2 студентки контрольної групи покращили на 14,8 % (але різниця 
недостовірна), а експериментальної – на 37,9 %, статистична достовірність 
доведена. Таким чином, покращення результатів при виконанні контрольного 
завдання 1 в експериментальній групі перевищив приріст показників 
контрольної групи у 2,1 рази, а при виконанні контрольного завдання 2 – у 2,6 
рази, що свідчить про суттєвий вплив даної методики на музично-рухову 
підготовку студенток. Отримані результати дозволяють підтвердити висновки 
про можливість застосування даної методики для розвитку і вдосконалення 
музично-рухової підготовки в різних видах спорту. 
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