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Аннотация
В статье проанализирован 

уровень проведения занятий по 
оздоровительной аэробике со 
студентками, которые учились 
по программам «Спортивно-пе-
дагогическое совершенствование 
(оздоровительная аэробика)» и 
«Спортивно-педагогическое со-
вершенствование (аэробика)». 
На основе оценок независи-
мых экспертов, специалистов по 
оздоровительной аэробике, трене-
ров и ученых определен уровень 
владения студентками методики 
и организации проведения заня-
тий. Установлено, что студентки 
экспериментальной группы про-
вели занятия по оздоровительной 
аэробике на достаточном уровне, 
а студентки контрольной группы 
– на удовлетворительном.

Ключевые слова: оздоро-
вительная аэробика, оценка экс-
пертов, студентки, методически-
практическая подготовка.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. В наш час спостеріга-
ється зниження рівня здоров’я, 
фізичної підготовленості, функ-
ціональних показників та в ціло-
му рухової активності як чолові-
ків так і жінок України [3, 6]. У 
зв’язку з цим значна частина на-
селення починає займатися різ-
ними видами рухової активності: 
спортивними іграми, туризмом, 
плаванням, фітнесом та оздоров-
чою аеробікою і т. п. [1]. Останній 
вид оздоровчої фізичної культури 
–  оздоровча аеробіка, вважається 
найпопулярнішим, підтверджен-
ням чого є значна кількість за-
кладів у багатонаселених містах: 
фітнес-клуби, фітнес-центри, 
велнес-клуби тощо [2]. 

Також заняття з оздоровчої 
аеробіки широко представлені в 
інтернет – виданнях, у соціаль-
них мережах, по телебаченню, 
і населення має можливість за-
йматися ними самостійно вдома. 
Проте заняття в домашніх умовах 
не контролюються фахівцями, а 
отже тривалість виконання вправ, 
темп, амплітуда рухів тощо, за-
частую, не відповідає норматив-
ним вимогам. Тож, існує необхід-
ність у кваліфікованих фахівцях з 
оздоровчої аеробіки [4]. 

Дослідження науковців у сфері 
оздоровчої аеробіки стосувалися 
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впливу занять на рівень фізичної 
підготовленості осіб різного віку, 
підготовкою фахівців у системі 
додаткової освіти та за кордо-
ном. Так, власним дослідженням 
О.Є. Черненко, А.М. Гурєєва [8] 
встановили, що заняття базовою 
та фітбол-аеробікою найбільше 
сприяли розвитку швидкісно-си-
лових якостей, сили та гнучкості. 
Богдановська Н.В. [1] дослідила 
вплив занять з оздоровчої аеробі-
ки на функціональний стан жінок 
20–30 років і встановила поступо-
ву оптимізацію функціонального 
стану жінок і підвищення рівня 
фізичного здоров’я. Т.С. Лисиць-
ка [5] працювала над підготовкою 
фахівців з аеробіки у системі до-
даткової професійної освіти і на-
голосила на проблемі недостачі 
кваліфікованих фахівців з оздо-
ровчої аеробіки, які здатні про-
водити заняття з людьми різного 
віку і статі. В. Левицький [3] до-
сліджував кадрове забезпечення 
сфери оздоровчого фітнесу у за-
кордонних країнах. Проте, не ви-
явлено праць, які б стосувалися 
підготовки фахівців з оздоров-
чої аеробіки в умовах вищих на-
вчальних закладів. 

Отже, вбачаємо необхідність у 
дослідженні проблеми підготовки 
компетентних фахівців з фізично-
го виховання, які б володіли мето-
дикою організації та проведення 

занять з оздоровчої аеробіки, були 
творчими для побудови різно-
манітних комбінацій, комплексів 
вправ і програм, фізично підго-
товленими до виконання запропо-
нованого ним навантаження.

Мета дослідження: визначи-
ти рівень методичної та практич-
ної підготовленості студенток до 
проведення занять з оздоровчої 
аеробіки.

Завдання дослідження. Екс-
периментально перевірити ефек-
тивність програми «Спортив-
но-педагогічне вдосконалення 
(оздоровча аеробіка)» для під-
готовки фахівців з фізичного ви-
ховання до проведення занять з 
оздоровчої аеробіки.

Методи дослідження. В якос-
ті методів дослідження викорис-
товувалися: теоретичний аналіз 
та узагальнення науково-мето-
дичної літератури, метод експерт-
них оцінок, методи математичної 
статистики.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Дослідження 
проводилося протягом чотирьох 
років. Студентки Полтавського 
національного педагогічного уні-
верситету імені В.Г. Короленка 
вивчали дисципліну «Спортивно-
педагогічне вдосконалення (оздо-
ровча аеробіка)» і склали основну 
групу. Порівняння проводилося зі 
студентками контрольної групи, які 

навчалися у Харківському націо-
нальному педагогічному універси-
теті імені Г.С. Сковороди і вивчали 
дисципліну «Спортивно-педагогіч-
не вдосконалення (аеробіка)». 

Основна група займалася за 
експериментальною програмою, 
яка складалася з 432 годин, по 
108 на кожному курсі, з яких: те-
оретичних занять – 20 годин, ме-
тодично-практичних – 78 годин, 
практичних – 122 години, конт-
рольно-залікових – 12 годин, са-
мостійної роботи – 100 годин, ін-
дивідуальної роботи – 100 годин. 
Контрольно-залікові вимоги пе-
редбачали теоретичну та практич-
ну частини. Для більш глибокого 
засвоєння навчального матеріалу 
був розроблений навчальний по-
сібник «Оздоровча аеробіка. 
Спортивно-педагогічне вдоскона-
лення», який включав теоретичні 
відомості з дисципліни, методику 
викладання оздоровчої аеробіки, 
основи організації тренувального 
процесу [7]. Крім цього в посіб-
нику представлені класифікація 
різних видів оздоровчої аеробіки 
та примірні комплекси вправ для 
них. Контрольна група навчала-
ся за вже існуючою програмою, 
яка була розрахована на  5 років 
і мала таку структуру: загальна 
кількість годин – 540, з них лек-
ційних занять – 40 годин, прак-
тичних – 280 годин, самостійної 
роботи – 115 годин, індивідуаль-
ної роботи – 105 годин.

Наприкінці дослідження було 
залучено незалежних експертів 
для оцінки рівня проведення за-
няття з оздоровчої аеробіки сту-
дентками експериментальної та 
контрольної груп.

Метод експертних оцінок ви-
користовували з метою з’ясування 
ефективності розробленої ме-
тодики викладання дисципліни 
«Спортивно-педагогічне вдоско-
налення (оздоровча аеробіка)» та 
отримання інформації про рівень 
сформованості умінь проведення 
занять з оздоровчої аеробіки сту-
дентками експериментальної та 
контрольної груп.

Рис. 1. Рівень проведення заняття за 
досліджуваними критеріями, де

1 – рівень технічності у виконанні рухових дій; 2 – відповідність 
музичного супроводу заняттю; 3 – дотримання техніки безпеки 

на занятті; 4 – комунікативні здібності спілкування з тими, 
хто займаються; 5 – емоційність заняття; 6 – логічність і 

доцільність застосування методів на занятті; 7 – логічність 
побудови комплексу вправ; 8 – дотримання структури заняття
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До експерименту було залу-
чено п’ять незалежних експертів 
рівної кваліфікації, які відповіда-
ли такими критеріям:

1. Вища фізкультурна освіта 
(викладачі факультетів фізичного 
виховання, кафедр фізичної куль-
тури та Харківської державної 
академії фізичної культури);

2. Високий рівень знань щодо 
організації та проведення занять з 
оздоровчої аеробіки.

Оцінки виставлялися експер-
тами незалежно один від одного. 
Перед початком експертизи про-
водився інструктаж експертів, 
який спрямовував їх на оцінюван-
ня знань, умінь і здібностей сту-
денток, здобутих ними протягом 
навчання за програмою. Умови 
проведення занять були однакові 
для студенток експериментальної 
та контрольної груп.

Студентки обох груп демон-
стрували по одному заняттю з 
обраного виду оздоровчої аеробі-
ки, на кожному з яких були при-
сутні п’ять незалежних експертів. 
Протокол оцінки занять включав 
питання, які характеризували зна-
ння, уміння та здібності студен-
ток. Він складався з наступних 
критеріїв:

1. Рівень технічності у вико-
нанні рухових дій.

2. Відповідність музичного су-
проводу заняттю.

3. Дотримання техніки безпе-
ки на занятті.

4. Комунікативні здібності 
спілкування студенток.

5. Емоційність заняття.
6. Логічність і доречність за-

стосування методів на занятті. 
7. Логічність побудови комп-

лексу вправ.
8. Дотримання структури за-

няття (відповідність тривалості 
частин заняття).

За допомогою методів мате-
матичної статистики визначався 
середній бал, отриманий студент-
ками за проведення занять з оздо-
ровчої аеробіки, наданий експерт-
ною комісією (рис. 1).

В результаті проведеного до-

слідження було виявлено, що за 
всіма досліджуваними критері-
ями студентки ЕГ мали кращі 
показники в порівнянні зі сту-
дентками КГ. Найвищий бал (4,8) 
студентки ЕГ отримали за від-
повідність музичного супрово-
ду заняттю. Це свідчить про те, 
що більшість студенток доціль-
но підібрали музичний супровід 
до заняття, досконало володіли 
властивостями музичного твору, 
ритмічно виконували рухи та до-
бре орієнтувалися в підрахунку 
музичних тактів. Студентки КГ, 
які дещо гірше впоралися з за-
вданням, отримали середній бал 
– 4,1. Найвищий бал студентки 
КГ отримали за емоційність про-
ведення заняття (4,1), яка здебіль-
шого залежить від енергійності 
тренера, його емоційного запалу 
та настрою тих, хто займаються.

Рівень технічності у виконанні 
рухових дій і танцювальних кро-
ків у студенток ЕГ відповідав 4,7 
балам, що характеризує правиль-
ність постави, постановку стопи 
на підлогу та злитність рухів у 
комбінації. Студентки КГ за цим 
критерієм мали середній бал 3,9.

Дотримання техніки безпеки 
на занятті забезпечується від-
сутністю заборонених в аеробіці 
вправ, відповідністю технічного 
обладнання виду заняття та на-
лежним технічним рівнем ви-
конання вправ. За протоколами 
експертів студентки ЕГ отримали 
середній бал 4,6, а студентки КГ – 
4,1 бала, що вказує на те, що вони 
не завжди дотримувалися техніки 
безпеки на занятті.

Комунікативні здібності сту-
денток оцінювалися за їх пове-
дінкою, умінням заохотити до за-
нять та реакцією на спілкування 
тих, хто займаються. Експерти 
оцінили це уміння на 4,7 балів у 
студенток ЕГ та 3,98 балів у сту-
денток КГ.

Оцінка логічності й доціль-
ності застосування методів на за-
нятті, до яких включалися кьюінг 
(вербальні та невербальні форми 
комунікацій), методи, спрямова-

ні на навчання руховим діям, та 
методи, спрямовані на розвиток 
фізичних якостей, у студенток ЕГ 
відповідала 4,5 балів, у студенток 
КГ – 3,6 бала.

Оцінюючи логічність побу-
дови комплексу вправ, експерти 
звертали увагу на різноманітність 
застосовуваних рухів і зручність 
їх виконання в ході заняття. Це 
відобразилося в таких результа-
тах – 4,7 бала у студенток ЕГ та 
3,7 – у студенток КГ.

Кожне заняття, незалежно від 
його виду та мети, з якою воно 
проводиться, повинно відпо-
відати часовим нормам і рівню 
інтенсивності навантаження. За 
цими показниками студентки ЕГ 
отримали в середньому 4,6 бала, 
а студентки КГ – 3,9 бала. Резуль-
тати засвідчили, що студентки ЕГ 
правильно будували заняття, три-
валість його частин відповідала 
загальноприйнятим нормам (під-
готовча частина – 12–15% загаль-
ної тривалості; основна – 70–80%; 
заключна – 8–10%). У студенток 
КГ спостерігалися відхилення в 
тривалості різних частин заняття, 
а у деяких з них інтенсивність не 
відповідала частині заняття.

Таким чином, результати до-
слідження підтверджують ефек-
тивність використання експери-
ментальної методики викладання 
дисципліни «Спортивно-педаго-
гічне вдосконалення (оздоровча 
аеробіка)», про що свідчать висо-
кі оцінки експертів за проведен-
ня занять із оздоровчої аеробіки 
студентками експериментальної 
групи (4,7 бала).

Результати експертів підляга-
ли перевірці на достовірність, що 
здійснювалась за допомогою ви-
значення коефіцієнта конкордації. 
Його результати засвідчили, що 
думки експертів узгоджені, так як 
ймовірність помилки була рівна 
0,75.

Отримані дані свідчать про 
зростання якісних показників 
сформованості професійно-при-
кладних якостей у студенток 
експериментальної групи, які од-
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ночасно навчалися проведенню 
занять із різних видів аеробіки, та 
підтверджують гіпотезу про до-
цільність і ефективність викорис-
тання, розробленої програми.

Висновки.
В результаті проведених до-

сліджень встановлено: 
1. Навчання за програмою 

«Спортивно-педагогічне вдоскона-
лення (оздоровча аеробіка)» спри-
яє формуванню у студенток знань 
умінь і здібностей проведення за-
нять з оздоровчої аеробіки;

2. За визначенням незалежних 
експертів рівень проведення занять 
з оздоровчої аеробіки у студенток 
експериментальної групи відпові-
дає 4,7 балам, контрольної – 3,9.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у підготовці 
студенток до проведення занять 
з оздоровчої аеробіки з особами 
різного віку та статі.
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