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Мета дослідження: дослідити рівень розвитку координаційних здібностей студенток Національ-

ного університету «Львівська політехніка», спробувати підвищити його за допомогою занять танцю-

вальною аеробікою та впровадити нові системи тестування координації рухів. 

Методи дослідження: анкетування, педагогічне спостереження, тестування, метод математичної 

статистики.  

Анотація. В нашій роботі ми спробували приділити увагу недостатньому розвитку координації 

рухів на заняттях з фізичного виховання зі студентками НУ «ЛП». У вирішенні цієї проблеми ми 

звернулися до танцювальної аеробіки, яка є доступним, цікавим та корисним засобом покращення 

стану здоров’я та розвитку фізичних якостей, зокрема, координації рухів. Також ми спробували 

впровадити нові тести для оцінки рівня розвитку координації рухів. 
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Постановка проблеми. вимоги сьогодення, недоліки при проведенні занять з фізичного 

виховання та, в деякій мірі, неадекватність існуючої системи оцінювання, призвели до потреби 

звернути особливу увагу на розвиток координаційних здібностей людини. Ми спробували знай-

ти нові шляхи вдосконалення цієї фізичної якості засобом аеробіки та запропонувати нові систе-

ми оцінювання цієї фізичної якості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. в 1969 році Д. Соренсен запропонувала впо-

рядкувати гімнастичні вправи для занять під музику і впровадила термін «аеробіка». Для по-

дальшої популяризації цього виду спортивної та оздоровчої діяльності чимало зробила відома 

акторка Дж. Фонда. 

У країнах СНД наприкінці 70-х років ХХ ст. мала інтенсивний розвиток ритмічна 

гімнастика, яка органічно поєднувала в собі елементи художньої та жіночої гімнастики. Рит-

мічна гімнастика включала в себе оздоровчій, танцювальний, спортивний та профілактично – 

реабілітаційний напрямки.  

Сьогодні на ринку фітнес–індустрії існує понад 100 різноманітних фітнес-програм. Не 

дивлячись на те, що подібна кількість напрямків унеможливлює їх класифікацію, всі види 

аеробіки по напрямку впливу на організм людини можна розділити на наступні категорії: 

І аеробна (кардіораспіраторна) витривалість (степ-аеробіка, роуп-скіппінг); 

ІІ силова витривалість і сила м’язів, формування гармонійної статури (супер-стронг, 

памп-аеробіка, фітбол-аеробіка, тераробіка); 

ІІІ координаційні здібності та музично-ритмічні навички (танцювальна аеробіка (хіп-

хоп, аероденс, латина, сальса, сити-джем, афробік, рок-н-рол), тай-бо, каратеробіка та ін.)); 

ІV гнучкість і досягнення релаксації (йога-аеробіка, флекс). [1] 

Якщо розглянути всі напрямки танцювальної аеробіки, стане зрозумілим, що кожен з них 

має свій фактор координації рухів. Наприклад, циклічна аеробіка характеризується низьким 

фактором координації (цей вид аеробних занять не потребує попередньої координаційної 

підготовки та не є дійовим при вирішенні задачі розвитку координаційних здібностей). Що сто-

сується фанк-аеробіки, каратеробіки, латини та ін., то в даному випадку фактор координації є 

високим [2]. Тут потрібна або попередня підготовка учня або вміння, послідовність та професій-

ність викладача при вирішенні поставленої задачі.  

Аеробними називають достатньо інтенсивні та тривалі вправи, які активізують роботу 

серця та легенів. Для досягнення такого ефекту залучаються великі м’язи (стегон, сідниць, 

спини, грудей). 
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Заняття аеробікою в значній мірі можуть допомогти у вирішенні проблеми „сучасних гі-

пернавантажень” на організм студентської молоді. Це масовий, доступний, не потребуючий ве-

ликих грошових вкладень вид спорту, який позитивно впливає на роботу м’язового апарату, сер-

цево-судинної та дихальної систем. Також важко переоцінити користь впливу занять аеробікою 

на психіку студенток. Під час аеробного класу тренується пам’ять. Вірно підібраний музичний 

супровід сприяє доброму емоційному фону. А велика кількість напрямків у сучасній аеробіці 

робить майже кожне заняття неповторним і новим, що, сприяє підвищенню ступеня зацікавле-

ності фізичною культурою. Між іншим, деякі з видів аеробіки (наприклад, тай-бо) дозволяють 

не тільки позбутися накопиченої агресії та негативних емоцій, а і залучити до занять хлопців [5]. 

Для студенток на заняттях з танцювальної аеробіки надзвичайно важливими є здатність 

до засвоєння нових, складно координаційних рухів та вміння перебудувати рух, залежно від 

ситуації. На думку багатьох авторів [3, 4, 5, 6] майже всі вправи танцювальної аеробіки розви-

вають координаційні якості. Серед вправ, які сприяють розвитку координаційних здібностей на-

зивають рухи джазового танцю, які потребують оволодіння технікою ізоляції, поліцентрики, 

опозиції та вправи на імпровізацію (фіксується мінімальний час, витрачений на засвоєння нового 

рухового завдання) [4]. 

Якщо керуватись 5-ти бальною шкалою оцінювання, то вплив занять аеробікою на наш 

організм можна охарактеризувати наступним чином: покращення загального стану – 5 балів, 

підвищення витривалості – 4 бали збільшення м’язової маси – 3 бали, розвиток гнучкості – 

4 бали, можливість розслаблення – 3 бали. 

Таким чином, на підставі аналізу останніх досліджень та публікації можна казати про 

використовування аеробіки, як одного із засобів розвитку координаційних здібностей людини. 

Мета дослідження. Дослідити рівень впливу занять танцювальною аеробікою на ступінь 

розвитку координації рухів студенток Національного університету «Львівська політехніка» та 

спробувати впровадити нові системи тестування цієї фізичної якості. 

Методи дослідження: анкетування, педагогічне спостереження, тестування, метод мате-

матичної статистики. 

Організація досліджень: із метою визначення рівня зацікавленості студентів фізичною 

культурою і спортом та виявлення шляхів вдосконалення процесу фізичного виховання молоді, 

студентам національного університету „Львівська політехніка” була запропонована анкета, яка 

включала в себе 26 питань, пов’язаних із процесом їх фізичного виховання. В дослідженнях 

прийняло участь 2500 хлопців і дівчат I – III курсів 14 інститутів НУ «ЛП». Анкетування прово-

дилось анонімно та в позаучбовий час. 

Для контролю за динамікою фізичної підготовленості студентів, ми спостерігали за 

результатами Державного тестування. В кінці навчального року (травень) у рівних умовах сту-

денти складали 8 контрольних нормативів. Результати тестування підлягали обробці методом 

математичної статистики. 

Після анкетування, тестування та аналізу отриманих даних на кафедрі фізичного вихо-

вання НУ «Львівська політехніка» були започатковані заняття з танцювальної аеробіки. 

Із розрахунку на чотири семестри ми планували:  

 

Семестр Вид аеробіки Коротка характеристика 

І Латиноаеробіка Легкі, емоційні заняття на основі латиноамериканських танців. 

ІІ 
«Український 

драйв» 

На основі українських танців. Значні кардіонавантаження 

та знайомі рухи. 

ІІІ «Фламенко» 
На основі іспанського танцю. Формує вірну поставу, покра-

щує роботу дихальної системи, виховує впевненість в собі. 

ІV Фанк-аеробіка 
Клас на основі «вуличної хореографії». Сприяє розвитку 

витривалості та координації рухів. 



Деякі аспекти розвитку координаційних здібностей…  293 

У кінці навчального року студентки підлягали повторному тестуванню. 

Результати досліджень та їх обговорення.Як показали результати тестування фізичної 

підготовленості на початку та наприкінці навчального року, студентки, що займались в групах 

аеробіки покращили свої показники порівняно з групами ЗФП на 11,2 + 0,5 %. Найбільшим 

зафіксований приріст в показниках кросу на 2000 м – на 13,5 %, в нахилі вперед (гнучкості) – на 

14,2 % та в піднятті тулуба за 1 хв – на 12,7 %. Сприяють цьому аеробний режим роботи, 

ізольоване силове тренування після аеробної частини. Звичайно, не останню роль відіграють 

високий емоційний фон та зацікавленість заняттями.  

Що стосується нормативу, який оцінює ступень розвитку спритності (човниковий 

біг 4х9 м), то приріст результату в групах аеробіки, порівняно з групами ЗФП становить 6,7 %.  

Цілком ймовірно, що даний тест не в повній мірі може відобразити та оцінити реальну 

картину розвитку координаційних здібностей людини. У зв’язку з цим ми вирішили впровадити 

в контрольній групі 3 додаткових тести, які оцінюють рівень розвитку координації та спритності 

людини, а саме: 

1. Смуга перешкод (в яку були включені перебігання по гімнастичній лаві, перекиди вперед, 

перестрибування та переповзання через перешкоди, лазіння по шведській стінці). При виконанні 

цього нормативу фіксувався час, використаний на виконання завдання. 

2. Засвоєння нової частини аеробного класу або нового комплексу гімнастичних вправ 

(фіксується мінімальний час, витрачений на виконання рухового завдання). 

3. «Читання з листа». Студентки отримували завдання виконати в певній послідовності 

базові елементи аеробіки (для контрольної групи) або гімнастики (для груп ЗФП). Після 

виконання фіксувалася кількість допущених помилок.  

У нормативі № 1 студентки груп аеробіки показали на 10,7 % кращій результат, порівня-

но з групою ЗФП. У тестах №№ 2,3 студентки груп аеробіки продемонстрували результати, кра-

щі від результатів своїх однолітків в групах ЗФП, на 19,6 % та 16,3 % відповідно.  

Висновки 

Анкетування студентів Національного університету «Львівська політехніка» виявило, що 

87,6 % з них мають позитивне ставлення до фізичної культури загалом і до занять з фізичного 

виховання в НУ «ЛП» зокрема. Проте, займатися студенти бажають з обраної спеціалізації (при-

близно 75 % дівчат бажають відвідувати заняття з аеробіки).  

Результати педагогічного спостереження за проведенням занять з фізичного виховання зі 

студентками «Львівської політехніки» дали можливість виявити, що навантаження під час 

занять мають однобічний характер. Розвитку координації рухів приділяється невиправдано мало 

часу та уваги. У зв’язку з цим та для підвищення ступеня зацікавленості заняттями з фізичного 

виховання ми впровадили заняття з танцювальної аеробіки для студенток І-ІІ курсів НУ «ЛП».  

Для більш правдивої оцінки рівня розвитку координації рухів та спритності ми застосува-

ли додаткові тести, а саме: «смуга перешкод», мінімальний час засвоєння нового рухового мате-

ріалу та «читання з листа». 

У студенток груп аеробіки результати нормативу «човниковий біг 4х9 м» порівняно з 

групами ЗФП є кращими на 6,7 % + 0,5 %. У введених нами нормативах, які оцінюють рівень 

координації рухів і спритності, перевага на користь груп аеробіки становить 15,5 + 0,3 %, що 

свідчить про те, що заняття танцювальною аеробікою є ефективними при розвитку координації 

рухів, а застосовані нами тести дають більш правдиву картину рівня розвитку координаційних 

здібностей людини. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ.  
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Елена ЧЕРЕПОВСКАЯ 

 

Национальный университет «Львовская политехника» 

 

Цель исследования. Изучить уровень развития координационных способностей студен-

ток Национального университета «Львовская политехника», предпринять попытку повысить его 

с помощью занятий танцевальной аэробики и попытаться ввести новые системы тестирования 

координации движений. 

Методы исследования: анкетирование, педагогическое наблюдение, тестирование, ме-

тод математической статистики.  

Аннотация. В нашей роботе мы предприняли попытку уделить особое внимание 

развитию координации движений на занятиях по физическому воспитанию со студентками 

НУ «ЛП». Для решения этой проблемы мы обратились к танцевальной аэробике, которая 

является доступным, интересным и полезным методом для улучшения состояния здоровья и 

развития физических качеств, в том числе и координации движений. Также мы предприняли 

попытку ввести новые тесты для оценки уровня развития координации движений. 

 

Ключевые слова: танцевальная аэробика, координация движений, ловкость. 

 

 

SOME ASPECTS OF THE MOVEMENTS’ COORDINATION ABILITIES DEVELOPMENT 

BY MEANS OF PRACTICING AEROBICS  

(TAKEN AS AN INSTANCE AT THE NATIONAL UNIVERSITY  

“LVIV POLITECHNIKA”) 
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Abstract. This article deals with the insufficient development of movement’s coordination of 

students of the National University “Lviv Politechnika”. We believe dance aerobics can improve health 

and development of physical conditions including the coordination of movements. Besides, we decided 

to use some new tests for determination of movements’ coordination.  

The aim of our research is: to develop the movements’ coordination abilities by means of aerobics. 

Methods of the research: pedagogical observation, testing, questionnaire, statistics of mathematics.  

 

Key words: dance aerobics, movements’ coordination, adroitness. 


