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У роботі досліджується вплив занять з ритмічної гімнастики на організм студентів спеціального 

медичного відділення. Данні дослідження показують контроль формування розвитку координаційних 
здібностей студентів, рівень їх фізичної активності на заняттях з фізичного виховання. 
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Активний пошук нових форм і методів підвищення якості фізичного виховання студентської молоді триває 

[1]. Адже важливою ланкою управління процесом фізичного виховання студентів є система педагогічного 

контролю розвитку рухових здібностей. 

В сучасних умовах значно збільшився обсяг діяльності, що здійснюється в ймовірних і несподіваних 

ситуаціях, яка вимагає прояву винахідливості, швидкості реакції, здатності до концентрації і переключення уваги, 

просторової, тимчасової, динамічної точності рухів та їх біомеханічний раціоналізм. Усі ці якості або здібності в 

теорії фізичного виховання повязують з поняттям спритність – здатність людини швидко, оперативно, доцільно, 

тобто найраціональніше, освоювати нові рухові дії, що успішно вирішують рухові завдання в змінних умовах. 

Основу спритності складають координаційні здібності [7]. 

Практика фізичного виховання має у своєму розпорядженні величезний арсенал засобів для впливу на 

координаційні здібності. Найбільш широку та доступну групу засобів для виховання координаційних здібностей 

складають загальнорозвиваючі гімнастичні вправи динамічного характеру, які одночасно охоплюють основні 

групи мязів. Це вправи без предметів і (ранкова гігієнічна гімнастика) з предметами (комплекс ритмічної 

гімнастики), відносно прості і досить склідні, що виконуються у змінених умовах (в різні сторони) [ 5]. 

Розвиток координаційних здібностей людини протягом тривалого часу є предметом наукових досліджень 

фахівців різних дослідницьких центрів, наукових шкіл і галузей знань. Високий рівень розвитку координаційних 

здібностей є фундаментом успіхів у різних сферах рухової діяльності людини (спортивній, трудовій, професійній, 

тощо) [1]. 

Ми спробували проанацізувати ступінь впливу ситематичних фізичних навантажень на розвиток 

координаційних здібностей студентів у спеціальній медичній групі. 

Мета дослідження: дослідити вплив занять з фізичного виховання студентів спеціально медичної групи, 

та виявити ступінь розвитку координаційних здібностей у студентів. 

Методи дослідження. Анкетування, педагогічне спостереження, тестування, математично-статистична 

обробка результатів дослідження. 

Організація досліджень. З метою визначення рівня зацікавленості студентів фізичною культурою, 

виявлення шляхів вдосконалення процесу фізичного виховання молоді, студентам інституту філософської освіти 

була запропонована анкета, яка включала в себе 19 питань, пов'язаних з процесом їх фізичного виховання. 

Анкетування проводилось анонімно. 

Для контролю за динамікою розвитку фізичної підготовленості студентів, ми спостерігали за результатами 
тестів, які включали п’ять контрольних нормативів. Тестування проводилось двічі: на початку та в кінці 
навчального року. 

Результати тестування підлягали обробці методом математичної статистики. 

Аналіз результатів досліджень та їх обговорення. Дослідження проводилось з вересня 2009 (початок 

експерименту) до червня 2010 років (завершення експерименту). В дослідженні брали участь студенти 

спеціальної медичної групи і курсу гуманітарного ВУЗу. 

Студентам контрольної групи пропонувались навантаження згідно навчальної програми спеціальної 
медичної групи, яка затвердженна кофедрою фізичного виховання і здоров'я. В свою чергу експерементальна 
група проводила комплекси загальних фізичних вправ. 
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Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) 

 

Для покращення загальних фізичних можливостей, підвищення емоційного забарвлення та зменшення 

однобічної форми викладання, викладачами кафедри фізичного виховання і здоров'я було запропоновано 

впровадити комплекси ритмічної гімнастики з предметом під музичний супровід для студентів контрольної групи. 

За культуру виконана комплексу вправ, студенти отримують бали в кредитно-модульний рейтиг за 5-ти бальною 

шкалою. 

Ключовим для засвоєння координації рухів при виконанні комплексу був „поворотний метод", при якому 

студенти повертались ліворуч або праворуч від вихідного положення розучування вправи. 

Аналіз результатів оцінювання та методом математичної статистики було виявлено відносно вищі оцінки  

при здачі другого комплексу ритмічної гімнастики, в порівнянні з першим (комплексом) на 17,8 % . Розучування 

комплеску ритмічної гімнастики дав великий позитивний вплив: в підвищенні емоційного стану студентів, що 

підтверджувалося у спостереженнях та анкетуванні. 

За результатами анкетування, було виявлено, що 88,9% студентів мають позитивне ставлення до  

фізичної культури і до занять з фізичного виховання загалом. 

- висловили „свою думку” про цікавість проведення занять 82,4%. 

- комфортне самопочуття (ступінь навантаження) 76,5%. 

Для більш реальної оцінки координаційних здібностей та фізичної підготовленості у спеціальній медичній 

групі студентами інституту були складені тести (нормативи). 

Тестування, як і складання комплексу ритмічної гімнастики проводилось двічі, що складалось з виконання 

п'яти вправ та Гарвардського степ-тесту:  

- згинання та розгинання рук в упорі лежачі; 

- стрибок у довжину; 

- кидки м’яча до стіни з відстані 150 см. за 30 сек.; 

- стрибки через скакалку за 1хв.; 

- лягти-сісти з вихідного положення лежачі (черевний прес). 

Групи Тести Кількість 
студентів 

Початок 
експерименту 

(середній 
показник) 

Кінець експерименту 
(середній показник) 

Різниця 

К
о

н
тр

о
л

ь
н
а

 

згинання та розгинання 
рук в упорі лежачі 

15 9 13 4 

44,4% 

стрибок у довжину 

 

15 155 (см.) 164 (см.) 9 

5,8% 

кидки м’яча до стіни (за 
30 сек.) 

15 21 25 4 

19,0% 

стрибки через скакалку 
(за 30 сек.) 

15 58 71 13 

22,4% 

черевний прес (за 30 
сек.) 

15 15 19 4 

26,6% 

Степ-тест 

 

15 59 67 8 

13,6% 

Е
кс

п
е
р

е
м

е
н
та

л
ь
н
а

 

згинання та розгинання 
рук в упорі лежачі 

15 9 11 2 

22,2% 

стрибок у довжину 

 

15 150(см.) 156(см.) 6 

4,0% 

кидки м’яча до стіни (за 
30 сек.) 

15 22 24 2 

9,0% 

стрибки через скакалку 
(за 30 сек.) 

15 60 68 8 

13,3% 

черевний прес (за 30 
сек.) 

15 14 16 2 

14,2% 

Степ-тест 

 

15 57 61 4 

7% 

 

Таблиця 1 

Результати дослідження фізичної підготовленості та працездатності студентів спеціальної медичної 

групи 
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Слід зауважити при складанні нормативів на початковому етапі, загальний рівень фізичної підготовки 
студентів був низьким, що відповідав оцінці „задовільно”. 

Аналіз результатів повторного тестування показав, що найбільший відносний приріст мав норматив у 
згинанні та розгиннанні рук в упорі лежачі на 44,4%, порівняно з даними на початку експеременту.  

Найменший відносний приріст показали студети на здачі нормативу:  

- стрибка у довжину з місця, що відносно склав на 5,8% . 
Порівнюючі дані нормативів на початку і в кінці експеременту з кидків м'яча до стіни, що збільшився на  

19%, максимальна кількість стрибків через скакалку на двах ногах (1хв), також зріс на 22,4%, та лягти-сісти з 
вихідного положення лежачі (30 с.), що також збільшився на 26,6%. 

При проведенні Гарвардського степ-тесту оцінювався стан організму студентів до фізичної працездатності, 
що теж зріс на 13,8% у порівнянні з попереднім результатом. Результати дослідження подані в таблиці 1. 

Дані зміни е закономірним явищем через високу рухову активність студентів на заняттях з фізичного 
виховання. 

Цілком ймовірно, що даний комплекс тестів не в повній мірі може відобразити та оцінити реальну картину 
розвитку координаційних здібностей людини. 

Але незаперечним залишається той факт, що зрушення рухової та психофізичної активності студентів 
відбулись. Стан фізичної підготовки та працездатності студентів, в порівнянні з початком проведення  
експременту, зріс, студенти контрольної групи із задоволенням відвідували зайняття з фізичного виховання.  

З вищенаведених даних можна зробити висновки: 

Комплекс римічної гімнастики є ефективним при розвитку координації рухів, про що свідчить скадання 
нормативів, які оцінюють рівень координації рухів. 

Безумовно головною умовою цільових зрушень в системі координаційних здібностей відіграв емоційний фон, 
проведення заннять з ритмічної гімнастики, зацікавленість студентів у підвищенні своїх попередніх результатів, 
системтичному відвідуванні занять. 

Особливу увагу слід звернути на те, що більшість займаючихся підвищило інтерес до формування 
гармонійної особистості та підвищився ваємовплив занять на інші складові здоров'я [3]. 

Але головна мета фізичного виховання у ВНЗ (при викладанні у спеціально медичній групі) полягає в тому, 
щоб створити таку систему формування навичок і вмінь володіння арсеналом засобів фізичної культури, яка б 
забезпечувало фізкультурно-оздоровчі потреби кожного студента відповідно до його фізичних можливостей, 
інтересів і нахилів[3]. 
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Шеремет А. Л., Подвальная Е. В. Педагогический контроль развития координационных 
способностей организма средствами ритмической гимнастики на занятиях по физическому 
воспитанию у студентов специальной медецинской группы гуманитарного ВУЗа. 

В работе исследуется влияние занятий по ритмичной гимнастике на организм студентов 
специального медицинского отделения. Данные исследования показывают контроль формирования развития 
координационных способностей студентов, уровень их физической активности на занятиях по физическому 
воспитанию. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание, координационные способности, специальная медицинская 
группа. 
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Sheremet O. L, Pidvalna O. V. Pedagogical control of development of co-ordinating capabilities of 

organism by facilities of rhythmic gymnastics on employments on physical education for the students of  

special medical group humanitarian institut. 

Influence of employments is in-process probed on a rhythmic gymnastics on the organism of students of the  

special medical separation. These researches show control of forming of development of co-ordinating capabilities of 

students, level of their physical activity on employments on physical education. 

 

Key words: physical education, co-ordinating capabilities, special medical group. 
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ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький 
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЧОГО БІГУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК 

СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВУЗУ 

В статті розглядається значення оздоровчого бігу для здоров'я, методи та засоби його  

застосування в заняттях зі студентками спеціальної медичної групи. 

Ключові слова. Оздоровчий біг, студентки спеціальної медичної групи, навантаження, показники 
пульсу. 

Постановка проблеми Фізичне виховання молодого покоління тісно пов'язане з проблемами їх 

здоров'я. Сучасні умови життя різко підвищили кількість хвороб у молоді. Основною є гіподинамія, яка 

народилася не без допомоги можливо не завжди повноцінного харчування та недостатньої рухливості і нині 

перетворилась на юнацьку хворобу. 

Згадане та багато інших захворювань призвело до збільшення числа студентів, що віднесені за станом 

здоров'я до занять фізичним вихованням у спеціальній медичній групі. 

Аналіз останніх досліджень показує, що із всіх видів фізичних вправ найбільшу користь для здоров'я 

приносять ті, які виконуються довгий час і при достатньо повному забезпеченні організму киснем, тобто в 

аеробному режимі. Тому в даний час медицина і спортивна наука наполегливо рекомендують включати вправи 

на витривалість до режиму життя кожної людини. 

Одним із засобів, що може покращити стан здоров'я, підвищити працездатність, удосконалити фізичну 

підготовленість, підвищити рухову активність студентів спеціальної медичної групи є найпростіша природна і 

доступна вправа, виконання ЯКОЇ не потребує наявності спортивного залу, це оздоровчий біг. 

Біг краще за інші засоби розвиває таку важливу якість як витривалість, яка відіграє протягом всього  

життя важливу роль у підтриманні здоров'я, нормальній діяльності таких важливих фізіологічних систем, як 

серцево-судинна і дихальна. 

Мета статті – обґрунтування значення занять оздоровчим бігом для підвищення функціональних 

можливостей студенток спеціальної медичної групи, В першу чергу, серцево-судинної і дихальної систем, 

покращення їх здоров'я. 

Виклад основного матеріалу 

В процесі експерименту зі студентками – першокурсницями спеціальної медичної групи було виявлено, 

що тривалі навантаження циклічного характеру (особливо безперервний оздоровчий біг) мають позитивний вплив 

на їх стан здоров'я. 

На початку навчального року дистанцію 500 м більшість першокурсниць пробігалали з труднощами. На 

перших заняттях застосовувалась прискорена ходьба 300-400 м зі швидкістю 65-67 сек. на 100 м і легкий біг до 

1000 м швидкістю 40-45 сек. на 100 м. Дозволялося чергувати біг і ходьбу (по самопочуттю). Частота кроків при 

цьому теж підбиралася індивідуально. Таке навантаження викликало прискорення пульсу до 140-160 ударів/хв. 
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