
№ 3 (12) березень 2018 р.  

 
73 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ  
УДК 373.016:159.954-057.874       

Хіврич І.І., 

викладач фізичної культури  Бердянського економіко-гуманітарного коледжу   

Бердянського державного педагогічного університету. 

 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ШЛЯХОМ ТРАДИЦІЙНИХ 

ТА ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН 
 

У даній роботі розглядається одна з найголовніших проблем сьогоднішнього часу-здоров'я учнів. За допомогою введення 

традиційних та інноваційних технологій можна підвищити рівень здоров'я студентів. Завдяки розвитку індустрії спорту існує 

безліч способів мотивувати і залучити молодь до заняттям фізичною культурою. Сучасна оздоровча фітнес-аеробіка - є одим із 

способів який допоможе поліпшити фізичний і психологічний стан сучасної молоді в процесі навчання. 
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Актуальність. Реалії сьогодення засвідчують 

неухильне зниження рівня здоров'я студентів, на яке 

негативно впливають не лише соціогенні та 

екологічні фактори, а й низька рухова активність, 

недостатнє усвідомлення пріоритетів здорового 

способу життя, нехтування фізичною культурою. 

Як наслідок, спостерігається зростання кількості 

соматичних і психосоматичних захворювань, 

поширення в молодіжному середовищі наркотичної 

і алкогольної залежності в умовах хронічного 

психоемоційного стресу 

Сучасна оздоровча фітнес-аеробіка - це дуже 

динамічна структура, яка постійно оновлює арсенал 

використовуваних засобів. Вплив кожного з занять 

носить специфічний, якщо не сказати спеціальний, 

характер. Заняття фітнесом позитивно впливають 

на соматичних стан здоров'я студентів, сприяють 

удосконаленню фізичних якостей, корекції фігури, 

підвищують емоційний стан.  

Ступінь досліджуваності проблеми. Займалися 

дослідженнями проблемами фітнес-аеробіки та її 

місцем в системі оздоровлення такі вчені,як Ф. 

Дельсарт, А. Дункан, Э.Ж. Далькроза, Л.Н. Алексеева 

. У науковій літературі різні аспекти формування 

мотивації розглядають такі вчені: В.І.Бінченко (2011), 

С.М.Карнішевський (2012), Ю.М.Лимарєва (2012) та 

інші.фахівці пропонують: підходи до організації 

занять з фізичного виховання студентів, орієнтовані 

на формування валеологічних цінностей на базі 

використання адекватних засобів і методів фізичної 

культури[ 1,3]. 

Мета і методи дослідження. Обґрунтувати та 

перевірити ефективність нових педагогічних  умов 

формування мотивованого ставлення до фізичної 

культури у студентів у навчальних закладів. Виявити 

та експериментально обґрунтувати місце фітнесу в 

системі оздоровлення студентської молоді. Методи – 

аналіз і узагальнення даних науково-методичної 

літератури; педагогічне спостереження. 

Сутність дослідження. В останні роки 

спостерігається зниження показників здоров'я 

студентської молоді, що значною мірою пов'язано з 

соціальними, екологічними, економічними та іншими 

факторами. Збільшується кількість студентів 

спеціального відділення. 

Тому завданням держави, суспільства, особис-

тості, вищого навчального закладу є збереження та 

зміцнення здоров'я студентів. Проблема збереження 

і зміцнення здоров'я студентської молоді може в 

деякій мірі знайти своє рішення при використанні 

однієї з найбільш привабливих сучасних 

танцювально-гімнастичних систем фітнес-аеробіки. 

Одним із сучасних напрямків фізичного 

виховання є аеробіка. У широкому розумінні до 

аеробіки відносяться: ходьба, біг, плавання, катання 

на ковзанах, лижах, велосипеді та інші види рухової 

активності. 

Виконання загальнорозвиваючих  і танцюваль-

них вправ, об'єднаних у безперервно виконуваний 

комплекс, також стимулює роботу серцево-судин-

ної і дихальної систем. Це і дало підставу викорис-

товувати термін «аеробіка» для різноманітних  

програм,  що  виконуються  під  музичний  супровід  

і  мають  танцювальну спрямованість.  

Фітнес-аеробіка – це комплекс вправ на витривалість, 

які, продовжуються відносно довго і пов'язані з 

досягненням балансу між потребами організму в кисні і 

його доставкою. Відповідь організму на підвищену 

потребу в кисні називається тренувальним ефектом або 

позитивними фізичними зрушеннями, наприклад: 

-загальний об'єм крові зростає настільки, що 

поліпшується можливість транспорту кисню, і тому 

людина проявляє велику витривалість при 

напруженому фізичному навантаженні; 

-об'єм легенів збільшується, а деякі дослідження 

пов'язують зростання об'єму легенів з 

продовженням тривалості життя; 

-серцевий м'яз зміцнюється, краще 

забезпечується кров'ю; 
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-зміцнюється кісткова система; 

-аеробіка допомагає подолати фізичні і емоційні 

стреси; 

-підвищується працездатність. 

Складові фітнес-аеробіки 

Спортивно-оздоровча дисципліна має три 

напрямки. Аеробіка, фітнес, танці в рамках одного 

тренування дозволяють чергувати навантаження і 

впливати на різні групи м'язів. 

Степ-аеробіка - служить розминкою, підходить 

для реабілітації після травм, сприятливо впливає на 

суглоби, сприяє зниженню ваги, виправляє поставу. 

Силова аеробіка - зміцнює плечовий пояс, 

черевний прес, розвиває м'язи стегон, робить 

пружними сідниці. Робота серця і кровоносних судин 

нормалізується. Зайві кілограми зникають. 

Танцювальна аеробіка - підвищує витривалість і 

працездатність, розвиває координацію, зміцнює 

імунітет, а організму легше справлятися зі стресами. 

Фітнес і танцювальна аеробіка - відмінне 

рішення, щоб підтримувати себе в тонусі, стежити 

за станом організму жителям столичного 

мегаполісу. 

Основні висновки. Фітнес-аеробіка може 

використовуватися як один із найбільш різнобічних 

і універсальних засобів фізичного виховання для 

оздоровлення студентів, що дозволяє підвищити 

якість навчання і удосконалення фізичного 

розвитку. Аеробіка сприяє оновленню організму та 

його функціональної досконалості. Регулярні 

заняття аеробікою допоможуть зміцнити та 

зберегти здоров’я студентської молоді. 
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Хиврич И.И. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКОВ ПУТЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В данной работе рассматривается одна из самых главных проблем сегодняшнего времени-здоровье учащихся. С помощью введения 

традиционных и инновационных технологий можно повысить уровень здоровья студентов. Благодаря развитию индустрии спорта 

существует множество способов мотивировать и привлечь молодежь к занятию физической культурой. Современная оздоровительная 

фитнес-аэробика – является одим из способов который поможет улучшить физическое и психологическое состояние современной 

молодежи в процессе обучения. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, фитнес-аэробика, студенческая молодежь, педагогические условия  

 

Кhivrich I.   

DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS THROUGH TRADITIONAL AND INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING GENERAL EDUCATION DISCIPLINES 

In this work it is shown the health of students which is the  most important today's  problems. It is possible to improve the health of students 

,by introducing traditional and innovative technologies. There are many ways to motivate and attract young people to physical training 

thanks to the development of the sports industry. Modern fitness  aerobics - is one of the ways that will help to improve the physical and 

psychological state of modern youth in the learning process. 

Keywords: health, physical culture, fitness aerobics, student youth, pedagogical conditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


