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Annotation
In order to improve the process of physical education in higher education institutions it is necessary to involve 

students as much as possible in physical education and improving classes. These classes are based on the most 
popular types of motor activity, using in particular elements of different dance directions and acrobatic elements. 
These exciting and useful exercises for physical fitness can improve the emotional background, increase the overall 
and motor density of the class. It ultimately improves the effectiveness of the learning process as a whole. Classes 
of such an orientation can get the highest rating among student youth.

The purpose of the research is to substantiate experimentally the system of classes of modern dances and chore-
ography with acrobatic elements to increase the level of physical fitness and performance of girls aged 17-18 years. 

During the experiment, the following research methods were used: analysis of scientific and methodological 
literature; questionnaire; pedagogical observation; pedagogical testing; medical and biological testing; pedagogical 
experiment; methods of mathematical statistics.

Experimental system of classes provided the study of elements of modern dance of different directions and ele-
ments of acrobatics during the main part of physical education and recreational classes. The lesson included the 
study of acrobatic elements (subgroups of jumping exercises: rolls, somersaults, half-turns, coups, and exercises 
in balancing: balance: keeping the legs forward, sideways, backwards with different positions of hands; shoulder 
stand, handstand, handstand , support of varying complexity). Quantitative analysis of indicators of students physi-
cal fitness showed that in the experimental group after the experiment most of the indices had statistically signifi-
cant (p <0,05; p <0,01) changes compared with the control group. The use of the experimental system according to 
almost all indicators provided the achievement of higher results of physical preparedness.

As a result of the research, it was found that after the experiment, the change of index of Ruffie and the strength 
index both in the experimental and control groups were uncertain.

Keywords. Physical preparedness, innovative technologies, motor abilities.

Анотація
 З метою вдосконалення процесу фізичного виховання в ЗВО необхідно максимальне залучення студен-

тів до фізкультурно-оздоровчих занять, заснованих на найбільш популярних видах рухової діяльності, зо-
крема з використанням елементів різних танцювальних напрямків і акробатичних елементів. Ці захоплюючі 
та корисні заняття оздоровчою фізичною культурою здатні поліпшити емоційний фон, підвищити загальну 
і моторну щільність заняття, в кінцевому підсумку покращуючи ефективність процесу навчання в цілому. 
Заняття з такою спрямованістю може отримати найбільш високий рейтинг серед студентської молоді.

Мета дослідження – експериментально обґрунтувати систему занять сучасними видами танців з еле-
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Вступ. На сучасному етапі 
розвитку суспільства, який харак-
теризується соціальною напруже-
ністю і погіршенням екологічних 
умов життя людини, збереження 
здоровʼя населення є пріоритет-
ним завданням фахівців в галузі 

фізичного виховання. Саме тому 
сьогодні рухова активність оздо-
ровчо-рекреаційної спрямованості 
розглядається як обовʼязкова умо-
ва та генеруюча частина здорового 
способу життя. Одним із основних 
засобів збереження здоров’я, під-

ментами акробатики для підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності дівчат 17-18 років.
При проведенні експерименту застосовувалися такі методи дослідження: аналіз науково-методичної лі-

тератури; анкетування; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; медико-біологічне тестування; 
педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Експериментальна система занять передбачала вивчення елементів сучасного танцю різних напрямків і 
елементів акробатики під час основної частини фізкультурно-оздоровчого заняття. У занятті було включено 
вивчення елементів акробатики (підгрупи стрибкових вправ: перекати, перекиди, півперевороти, переворо-
ти і вправи в балансуванні: рівноваги: утримання ноги вперед, в сторону, назад з різними положеннями рук; 
стійка на лопатках, стійка на голові, стійка на руках , підтримки різної складності). Кількісний аналіз показ-
ників фізичної підготовленості студенток показав, що в експериментальній групі після експерименту біль-
шість показників має статистично значущі (р <0,05; р <0,01) зміни в порівнянні з показниками контрольної 
групи; використання експериментальної системи практично за всіма показниками забезпечило досягнення 
більш високих нормативів фізичної підготовленості; в результаті проведених досліджень було виявлено, що 
після експерименту показники індексу Руф'є та силового індексу як в експериментальній, так і контрольній 
групах достовірно не змінилися.

Ключові слова. Фізична підготовленість, інноваційні технології, рухові здібності.

Аннотация
С целью совершенствования процесса физического воспитания в ЗВО необходимо максимальное при-

влечение студентов к физкультурно-оздоровительным занятиям, основанным на наиболее популярных ви-
дах двигательной деятельности, в частности с использованием элементов различных танцевальных направ-
лений и акробатических элементов. Эти захватывающие и полезные занятия оздоровительной физической 
культурой способны улучшить эмоциональный фон, повысить общую и моторную плотность занятия, в 
конечном итоге улучшая эффективность процесса обучения в целом. Занятия с такой направленностью мо-
гут получить наиболее высокий рейтинг среди студенческой молодежи.

Цель исследования – экспериментально обосновать систему занятий современными видами танцев с 
элементами акробатики для повышения уровня физической подготовленности и работоспособности деву-
шек 17-18 лет.

При проведении эксперимента применялись следующие методы исследования: анализ научно-методиче-
ской литературы; анкетирование; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; медико-био-
логическое тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики.

Экспериментальная система занятий предусматривала изучение элементов современного танца различ-
ных направлений и элементов акробатики во время основной части физкультурно-оздоровительного заня-
тия. В занятие было включено изучение элементов акробатики (подгруппы прыжковых упражнений: пере-
каты, кувырки, полуперевороты, перевороты и упражнения в балансировании: равновесия – удержание ноги 
вперед, в сторону, назад с различными положениями рук; стойка на лопатках, стойка на голове, стойка на ру-
ках, поддержки различной сложности). Количественный анализ показателей физической подготовленности 
студенток показал, что в экспериментальной группе после эксперимента большая часть показателей имеет 
статистически значимые (р <0,05; р <0,01) изменения по сравнению с показателями контрольной группы; 
использования экспериментальной системы практически по всем показателям обеспечило достижения бо-
лее высоких нормативов физической подготовленности; в результате проведенных исследований было вы-
явлено, что после эксперимента показатели индекса Руфье и силового индекса как в экспериментальной, так 
и контрольной группах достоверно не изменились.

Ключевые слова. Физическая подготовленность, инновационные технологии, двигательные способности.

вищення роботоздатності, зняття 
розумового стомлення й нервово-
психічного напруження і покра-
щення якості життя є фізкультур-
но-оздоровчі заняття (Власюк, 
Чуйко, 2016; Круцевич, Пангелова, 
2016; Козерук та ін., 2016). При-
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родні умови і навчання у вищому 
навчальному закладі обмежують 
рухову діяльність і не забезпечу-
ють необхідного режиму, що до-
зволяє більш значно підвищити 
результати життєво необхідних ру-
хових якостей. Погіршення стану 
здоров’я й зниження рівня фізич-
ної підготовленості студентів пока-
зують неспроможність існуючого 
традиційного підходу до викладан-
ня фізичної культури у вищому 
навчальному закладі. З метою по-
кращення фізичної підготовленості 
та рівня здоровʼя необхідно макси-
мальне залучення молоді до фіз-
культурно-оздоровчих занять, за-
снованих на найбільш популярних 
видах рухової діяльності, зокрема 
з використанням елементів різних 
танцювальних напрямів та акроба-
тичних елементів.

З метою вдосконалення проце-
су фізичного виховання у ЗВО не-
обхідно максимальне залучення 
студентів до фізкультурно-оздо-
ровчих занять, заснованих на най-
більш популярних видах рухової 
діяльності, зокрема з використан-
ням елементів різних танцюваль-
них напрямів. Ці захоплюючі й 
корисні заняття оздоровчою фі-
зичною культурою здатні покра-
щити емоційний фон, підвищити 
загальну і моторну щільність за-
няття, в кінцевому підсумку по-
кращуючи ефективність процесу 
навчання в цілому. Заняття з та-
кою спрямованістю може отрима-
ти найбільш високий рейтинг се-
ред студентської молоді (Власюк, 
2017; Ібрагімова, 2016; Кошелева, 
Турчанников, 2016; Москален-
ко, Сидорчук, 2017; Сидорчук., 
Анастасьєва, 2017). 

В літературних джерелах до-
статньо детально розкривається 
матеріал за даним напрямком. 
За останні 15 років у країні спо-
стерігається стійка тенденція до 
зниження рівня фізичної підго-
товленості населення. Фізична 
підготовленість не тільки сприяє 
зміцненню здоров’я і високої ро-
ботоздатності, а й створює пере-
думови для успішної професійної 

діяльності (Грибан, 2014; Моска-
ленко, Пічурін, 2017; Степанова, 
2016; Шиян та ін., 2016). Тому 
система занять фізкультурно-оздо-
ровчої спрямованості вимагає 
змін в організації та методиці ви-
кладання, пошуку нових форм, 
засобів і методів навчально-тре-
нувальної роботи для підвищен-
ня рівня фізичної підготовленості 
молоді (Бондаренко та ін., 2017; 
Власюк, Борисова, 2017). Одним 
із найперспективніших напрямків 
оптимізації оздоровчо-рекреацій-
ної діяльності є раціональне ви-
користання ефективних засобів і 
методів удосконалення рухових 
здібностей студентської молоді з 
метою підвищення рівня фізично-
го розвитку, фізичної підготовле-
ності, зміцнення здоров’я (Заліско, 
Оліярник, 2016; Приходько, Чер-
нігівська, 2016; Boutmans, 2005). 
Впровадження засобів акробатики 
у заняття сучасними танцями та 
визначення їх впливу на фізичну 
підготовленість дівчат 17-18 років 
являє науковий інтерес.

Гіпотеза дослідження. Пе-
редбачалося, що використання 
елементів акробатики у фізкуль-

турно-оздоровчих заняттях су-
часними танцями сприятиме 
підвищенню рівня фізичної під-
готовленості та роботоздатності 
дівчат 17-18 років.

Мета дослідження – експери-
ментально обґрунтувати систему 
занять сучасними видами танців з 
елементами акробатики, для  під-
вищення рівня фізичної підготов-
леності та роботоздатності дівчат 
17-18 років.

Матеріал і методи.  При про-
веденні експерименту застосову-
валися такі методи дослідження:

• Аналіз науково-методичної 
літератури;

• Анкетування (для виявлення 
мотивів студенток 17-18 років до 
занять фізичною культурою);

• Педагогічне спостереження;
• Педагогічне тестування (коор-

динаційні здібності – човниковий 
біг 4х9 м/сек; швидкісно-силові 
здібності – стрибок в довжину з 
місця, см; силові здібності – зги-
нання і розгинання рук в упорі 
лежачи, раз.; активна гнучкість – 
нахил сидячи, см; швидкісні здіб-
ності – біг 30 м, сек).

• Медико-біологічне тестуван-

© Власюк О., Луковська О., 2019

Рис. 1 Результати анкетування мотивації дівчат 
17-18 років до занять фізичними вправами (%)
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ня (проба Ромберга, показник ін-
дексу Руф’є, силовий індекс);

• Педагогічний експеримент 
(сутність педагогічного експери-
менту полягала в експерименталь-
ному обґрунтуванні системи занять 
сучасними танцями з елементами 
акробатики, яка сприяє розвитку 
фізичних якостей і підвищення 
рівня фізичної підготовленості в 
системі фізкультурно-оздоровчих 
занять дівчат 17-18 років;

• Методи математичної ста-
тистики (для статистичної 
перевірки гіпотези про віро-
гідність розбіжності використо-
вувався t-критерій Стьюдента для 
зв’язаних і незв’язаних вибірок).

Дослідження проводилося на 
базі Придніпровської державної 
академії будівництва та архітек-
тури. В ньому взяли участь 50 дів-
чат 17-18 років, (I курс). 

Результати. У результаті до-
сліджень встановлено, що з 50 
студенток, які відвідують заняття 
з фізичного виховання, відвіду-
ють спортивні секції 30% студен-
ток (рис. 1).

Проведений аналіз дозволяє 
зробити такий висновок:

- студентки в основній масі 
свідомо ставляться до фізичної 
культури як способу покращення 

власної фізичної підготовленості 
та здоров’я і визначають оздоров-
чу спрямованість як пріоритетну;

- бажання підвищити свою фі-
зичну підготовленість висловлю-
ють близько 90% студенток, але 
активність для досягнення мети 
проявляють тільки половина з них;

- форма організації занять з фі-
зичного виховання в групах з ви-
дів спорту є для студентів більш 
прийнятною в порівнянні з тради-
ційним підходом до проведення 
цієї роботи;

- виявлена позитивна мотива-
ція до занять руховою активністю 
у студенток академії і паралельно 
відкрито проблемне поле щодо 
навчально-виховного процесу з 
фізичного виховання студентів.

За наслідками даних дослід-
ження фізичної підготовленості 
можна зробити висновок, що сту-
дентки 17-18 років мали середній 
і нижче середнього рівень розви-
тку фізичних якостей. 

Результати медико-біологічно-
го тестування показали, що дів-
чата 17-18 років мали силовий 
індекс, що відповідав нормі, за 
критеріями Г.Л.Апанасенка, і за-
довільний рівень роботоздатнос-
ті, за індексом Руф’є.

На підставі вивчення резуль-

татів анкетування і визначення 
рівня фізичної підготовленості та 
морфо-функціональних показни-
ків дівчат 17-18 років була розроб-
лена експериментальна система 
сучасних видів танців, що вклю-
чає елементи акробатики, на за-
няттях оздоровчої спрямованості.

Акробатика є одним із засобів 
фізичного розвитку та вдоскона-
лення рухових здібностей люди-
ни. Всі акробатичні вправи поді-
ляються на 3 групи:

1. Акробатичні стрибки
2. Балансування
3. Кидкові вправи
1. Акробатичні стрибки вико-

нуються з повним або частковим 
обертанням тіла вперед, вбік, на-
зад, у групуванні, зігнувшись або 
прогнувшись. В залежності від 
техніки виконання стрибки під-
розділяються на 5 самостійних 
підгруп:

- перекати
- перекиди
- напівперевороти
- перевороти
- сальто
2. Балансування – зберігання 

рівноваги тіла при нестійкому по-
ложенні, врівноваження одного 
або декілька партнерів. До балан-
сових вправ належать рівноваги, 

Таблиця 1
Статистичні дані показників фізичної підготовленості дівчат 17-18 років до і після експерименту

Тести Стат.
хар-ки

Контрольна група, n – 15 Експериментальна група, n – 15
До 

експер.
Після 

експер. р До 
експер.

Після 
експер. р

Човниковий біг, с
x̅ 10,8  10,6 

>0,05
10,9  10,3  

>0,05
S 0,29 0,31 0,25 0,16

Стрибок в довжину, см
x̅ 195,6  195,9  

>0,05
195,2 196   

<0,05
S 1,88 1,77 2,11 2,06

Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи, раз

x̅ 19,6  19,8  
>0,05

19,4  21,8
<0,05

S 1,65 1,44 1,79 1,50

Нахил сидячи, см
x̅ 17, 2  19,6

<0,05
16,8  18,9

<0,05
S 2,20 2,19 1,26 1,09

Біг 100 м, с
x̅ 15,9  15,5

>0,05
15,5  15,3 

>0,05
S 1,43 1,32 2,25 1,97
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стійки на руках, повороти в стійці 
на руках,підтримки.

3. Кидкові вправи: кидки та 
ловіння одного партнера іншим з 
обертанням.

Система занять сучасними ви-
дами танців і хореографією з еле-
ментами акробатики була спря-
мована на послідовне освоєння 
танцювальних вправ і розвиток 
фізичних якостей протягом 4-х 
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Рис. 2 Система занять сучасними видами танців з елементами акробатики

місяців (48 занять). Заняття про-
водилися тричі на тиждень протя-
гом 90 хвилин. 

Основна спрямованість занять 
– оздоровча. Планування занять 
розподілено на два періоди – під-
готовчий та основний. Підготов-
чий період тривав 1 місяць, осно-
вний – 3 місяці.

Метою підготовчого періоду 
була загальна фізична підготовка 

до навантажень, що застосовують-
ся в основному періоді. На цьому 
етапі занять було визначено вихід-
ний рівень фізичної підготовле-
ності, вестибулярної стійкості та 
рівень роботоздатності дівчат. 

У підготовчому періоді ті, хто 
займаються, почали розучувати 
основні танцювальні кроки та ба-
зові елементи акробатики. В цей 
розділ підготовки входило розу-
чування нескладних елементів 
хореографії, базових елементів 
танців таких напрямків: хіп-хоп, 
латиноамериканські танці та та-
ких елементів акробатики: пере-
кати, перекиди, вправи в балан-
суванні (види рівноваг, стійка на 
лопатках, стійка на голові та стій-
ка на руках). 

В основному періоді, у міру 
оволодіння технікою базових 
танцювальних рухів та елементів 
акробатики, здійснено перехід до 
вивчення таких напрямків танців: 
хіп-хоп, тектонік, джаз, латино-
американські танці, контемп і 

Таблиця 2
Показники  вестибулярної стійкості дівчат 17-18 
років після експерименту за пробою Ромберга, с

Показники До експерименту
Група К Е
x̅ ± S 9,7 ±1,85 8,42±1,45

P >0,05
Після експерименту

x̅ ± S 10,92±2,43 12,42±1,86
P <0,05

© Власюк О., Луковська О., 2019
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присвячене одному з видів танцю.
Заключна частина заняття 

включала вправи на відновлення 
дихання, розслаблення м’язів та 
розвиток гнучкості. Вона тривала 
10 хв.

В контрольній групі заняття 
проходили тричі на тиждень три-
валістю 90 хв. Розподіл часу за 
видами діяльності був такий: 

Підготовча частина – 20 хви-
лин включала  загальнорозви-
вальні вправи (10 хв.), вправи на 
розвиток фізичних якостей (10 
хв.).

Основна частина – 60 хви-
лин складалася з хореографічних 
вправ (15 хв.), виконання вправ 
під музику з розучуванням тан-
цювальних елементів (30 хв.) та 
вправ зі стретчингу (15 хв.). 

Заключна частина – 10 хв. 
включала вправи на відновлення 
дихання, розслаблення м’язів і 
розвиток гнучкості. 

Системи занять, запроваджені 
в експериментальній та контроль-
ній групах, мають спільні і від-
мінні ознаки.

Спільні ознаки: системи за-
нять в обох групах мали однакову 
тривалість, були спрямовані на 
розвиток таких фізичних якостей, 
як: координаційні, швидкісно-си-
лові, силові, швидкісні здібності, 
гнучкість, спеціальна витрива-
лість та вивчення елементів су-
часних танців. 

Відмінні ознаки: в експеримен-
тальній групі в заняття було вклю-
чено вивчення елементів акроба-
тики (підгрупи стрибкових вправ: 
перекати, перекиди, напівперево-
роти, перевороти та вправи у ба-

лансуванні: рівноваги: утримання 
ноги вперед, вбік, назад з різними 
положеннями рук; стійка на лопат-
ках, стійка на голові, стійка на ру-
ках, підтримкі різної складності). 
В заняття контрольної групи були 
включені вправи зі стретчингу.

Обговорення результатів. 
Кількісний аналіз результатів тес-
тування фізичної підготовленості 
показав, що в розвитку фізичних 
якостей  дівчат 17-18 років, від-
булися позитивні зміни. Якщо на 
початку експерименту групи були 
рівноцінними за показниками, то 
в кінці експерименту дівчата екс-
периментальної групи випереди-
ли однолітків з контрольної групи 
практично за всіма показниками. 
Виключення становлять тести: 
«біг 100 м» і «човниковий біг», 
але, якщо на початку експери-
менту дівчата експериментальної 
групи виконували цей тест на 3 
бали, то в кінці вони мали 4 бали.

Результати дослідження за 
пробою Ромберга (табл. 2) показа-
ли, що рівень вестибулярної стій-
кості дівчат експериментальної 
групи після експерименту значно 
збільшився порівняно з контр-
ольною, але все-таки не досягає 
високого рівня. Приріст складає 
4 бали. Можливо, якби експери-
мент тривав довше, то показники 
дівчат експериментальної групи 
відповідали б високому рівню.

У результаті проведених до-
сліджень було виявлено, що після 
експерименту (табл. 3) показники 
індексу Руф’є та силового індек-
су як в експериментальній, так і 
контрольній групах вірогідно  не 
змінилися. Це можна пояснити не-

© Власюк О., Луковська О., 2019

таких елементів акробатики: пе-
ревороти боком, вперед і назад, 
рондат, вправи в балансуванні 
(підтримки різного рівня склад-
ності). Невідʼємною частиною 
занять були вправи на розвиток 
сили, гнучкості, спеціальної ви-
тривалості, координаційних і 
швидкісно-силових здібностей 
(рис. 2).

Вправи, що використову-
вались на заняттях в експери-
ментальній групі, підбиралися 
з урахуванням функціональних 
можливостей, рівня фізичної під-
готовленості дівчат 17-18 років. 

Підготовча частина заняття 
тривала 20 хвилин і включала  за-
гальнорозвильні вправи (10 хв.), 
вправи на розвиток фізичних 
якостей (10 хв.).

Основна частина заняття  три-
вала 60 хвилин і складалася з хо-
реографічних вправ, виконання 
елементів акробатики та вправ 
під музику з розучуванням тан-
цювальних елементів. 

На початку основної части-
ни проводилися хореографічні 
вправи (екзерсис) в різних по-
зиціях рук та ніг (10 хв.). Потім 
студентки виконували різновиди 
хореографічних стрибків (10 хв.) 
та акробатичні елементи (15 хв.), 
після чого проводилося розучу-
вання елементів танців таких на-
прямків: хіп-хоп, тік-тонік, джаз, 
латиноамериканські танці, кон-
темп (25 хв.). Протягом заняття 
ми розучували зі студентками 
елементи певного танцю, які піз-
ніше поєднувались у композицію. 
Вправи виконувались під музич-
ний супровід. Кожне заняття було 

Таблиця 3
Показники морфо-функціонального розвитку дівчат 17-18 років після експерименту

№ Назва індексу Групи До експер. 
Х1±σ

Після експер. 
Х2±σ Р Р1

1 Силовий індекс
(ум. од.)

К 53,2±1,7 54,1±0,9 >0,05
>0,05

Е 53,4±1,5 53,7±0,6 >0,05

2 Індекс Руф’є 
(ум. од.)

К 11,4±0,3 11,3±0,3 >0,05
>0,05

Е 11,7±0,7 11,2±0,6 >0,05
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великою тривалістю експерименту.
Педагогічне спостереження 

під час занять з використанням 
елементів сучасного танцю і хо-
реографії показало, що робота під 
музичний супровід значно підви-
щувала емоційний фон. Дівчата з 
великим задоволенням відвідува-
ли заняття та добросовісно вико-
нували завдання викладача. Усне 
опитування показало, що у студен-
ток під час педагогічного експери-
менту підвищилася мотивація до 
занять фізичною культурою.

Отже, можна вважати, що екс-

периментальна система елемен-
тів сучасних танців і хореографії 
позитивно впливає не тільки на 
розвиток фізичних якостей, але 
й на емоційний стан студенток 
17-18 років, що значно підвищує 
мотивацію до занять з фізичного 
виховання. 

Висновки.
1. Експериментально розроб-

лена система занять  сучасними 
танцями з елементами акробати-
ки  в системі фізкультурно-оздо-
ровчих занять дівчат 17-18 років.

2. В умовах педагогічного екс-

перименту рівень фізичної під-
готовленості дівчат значно збіль-
шився.

3. Визначений новий зміст за-
нять сучасними танцями, що дає 
можливість урізноманітнити фіз-
культурно-оздоровчі заняття для 
дівчат 17-18 років.

Перспективи подальших до-
сліджень. Подальші дослідження 
будуть спрямовані на вплив еле-
ментів сучасних танців з елемента-
ми акробатики на показники фізич-
ного здоровʼя дівчат 17-18 років.
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