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ГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА 

ЗДОРОВ’Я  

  

Ковальчук Н. М., Санюк В. І., Деделюк Н.А. Гімнастика як засіб 

професійної підготовки студентів факультету  фізичної культури, спорту 

та здоров’я. У статті порушено проблему якісної підготовки фахівця для 

роботи у сучасній школі. У школах не надається належної уваги 

гімнастиці, але без  вправ основної гімнастики не можна побудувати ні 

одного уроку,адже він починається із стройових ,загальнорозвивальних  

вправ, включає елементарні вправи на приладах, варіанти ходьби та бігу, 

вправи на розслаблення тощо Автори висвітлили результати дворічного  

дослідження динаміки формування окремих професійних здібностей, яке 

проводилось під час різних форм  вивчення дисципліни« Гімнастика та 

методика її викладання». Основні засоби та методи занять  на 1-2 курсах 

були спрямовані на формування у студентів педагогічної 

спостережливості, психомоторних, експресивних, мовленнєвих, 

академічних, дидактичних та організаційних здібностей. Динаміка 

професійної підготовки має позитивний характер, який супроводжується 

розвитком особистісних здібностей студентів. 

Ключові слова: гімнастика, студенти, професійна підготовка, 

фізична культура, вчитель, школа. 

Ковальчук Н.Н., Санюк В.И., Деделюк Н.А. Гимнастика как средство 

профессиональной подготовки студентов факультета  физической 



культуры, спорта и  здоров’я. В статье  поднята  проблема качественной  

подготовки специалиста для роботы в современной  школе. У школах не 

приделяется должного внимания гимнастике, хотя без  упражнений 

основной гимнастики не состоится ни один урок, ведь в его содержании 

всегда присутствуют строевые и общеразвивательные упражниния, 

елементы ходьбы и бега, упражнения на снарядах и с предметами. Авторы 

опубликовали  результаты двугодичных  исследований динамики 

формирования  отдельных  профессиональных способностей, которые 

проводилось во  время разных форм  изучения дисциплины« Гимнастика и 

методика ее преподавания». Основные  средства и  методы занятий  на 1-2 

курсах были направлены на формирование у студентов педагогической 

наблюдательности, психомоторных, экспресивных, разговорных, 

академичных, дидактических а также организаторских способностей. 

Динамика профессиональной подготовки имеет позитивный характер, 

который сопровождается розвитием личностных способнотей студентов. 

Ключевые слова: гимнастика, студенты, профессиональная  

подготовка, физическая  культура, учитель, школа. 

 

Kovalchuk Nadiya, Saniuk Volodymyr, Dedeliuk Nina. Gymnastics as a 

means of professional training for students of physical culture, sports and health 

faculty. 

The article raises the problem of specialist qualitative training for further 

work in a modern school. Schools do not pay enough attention to gymnastics, 

although without basic gymnastics exercises, one can not conduct any lesson, 

because it starts with routine, general development exercises, includes 

elementary exercises, walking and running options, relaxation exercises, etc. 

The authors highlighted the two-year study results of the dynamics of the 

individual professional abilities formation, which was conducted during various 

forms of studying the discipline "Gymnastics and its teaching methods" at the 



faculty of Physical education, sports and health of  Lesya Ukrainka Eastern 

European National University. 

The questionnaire showed that the lessons of physical culture at school 

did not lay the foundation for studying gymnastics in higher education 

institution. 69,7% of the first year students had problems with the mastering of 

theoretical and practical material on the specified subject. 

After two years of studying the discipline, students mastered the skills of 

managing the course, selecting and conducting general development exercises in 

accordance with the main objectives of the lesson. 35,5% of the students were 

able to plan and conduct a classroom perfectly, 42,1% and 22,4% demonstrated 

well and satisfactory performance accordingly. 

During gymnastics classes the students creative potential is developing. 

Due to the gradual complication of tasks one can observe the stimulation of 

performers activity and encouragement to make non-standard decisions. 

Upon completion of the second year, 89,5% of students demonstrated 

excellent and good skills in exercising all-round gymnastic exercises. Thus, in 

the process of studying the discipline "Gymnastics and methods of its teaching" 

students developed the leading professional abilities: expressive, didactic, 

organizational, psychomotor as well as developed their pedagogical observation. 

Individual and independent classes contribute to the development of 

constructive and academic abilities. Due to this, the professional training of a 

specialist in physical culture begins. 

Key words: gymnastics, students, professional training, physical culture, 

teacher, school, abilities. 

 

Постановка наукової проблеми, аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Сучасна вища школа зобов’язана вирішувати різноманітні і 

складні завдання,одним із яких є активний пошук шляхів удосконалення 

підготовки фахівців фізичної культури, підвищення їх професійного рівня. 

Україна долучилася до положень та вимог Болонської декларації, 



запровадила нову редакцію Закону України «Про вищу освіту» та 

трансформує середню освіту, проте, на думку В.І. Борейка [1, c.7], ці 

освітянські перетворення поки що не принесли відчутних результатів, 

якість вищої освіти досить залишається низькою і це спричиняє для 

випускників проблеми з працевлаштуванням, особливо з отриманням 

першого робочого місця. Тому не дивно, що значна частина випускників 

університетів ніколи не працювала за фахом, а отже, держава та батьки 

дарма витратили кошти на їх навчання. 

На сучасному етапі розбудови України роль фахівця фізичної 

культури особлива, про це фактично зазначено у тексті Національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здоров’я нації» [6]. Саме 

безпосередньо на нього покладається модернізація в навчальних закладах 

системи фізичного виховання та залучення дітей, молоді до активних 

занять фізичними вправами.  Тому професійна підготовка студентів до 

майбутньої спортивно-педагогічної діяльності повинна бути інтегрованою 

та сприяти розвитку і формуванню у них спеціальних здібностей, умінь і 

навичок. Важливою складовою системи професійної підготовки фахівців з 

фізичної культури та спорту є вивчення комплексу спортивно-

педагогічних дисциплін серед яких й «Гімнастика та методика її 

викладання».  

Простежено, що з уведенням у1929 році фізичної культури у ВНЗ 

України основне місце належало гімнастиці [5, с.88]. Широка класифікація 

її вправ дає можливість позитивно впливати на здібності та функції 

майбутнього фахівця фізичної культури та спорту, зокрема на силу й 

силову витривалість, рухову реакцію, координацію, точність рухів та 

окомір, вестибулярну стійкість і рівновагу, емоційну стійкість та 

сміливість. Навчальний процес із предмету «Гімнастика та методика її 

викладання» сьогодні існує у всіх вищих навчальних закладах фізичної 

культури України і, в результаті зводиться до підготовки вчителя, який 



повинен знати теорію, володіти практичними навичками, уміти передавати 

свої знання й уміння іншим адже гімнастика незмінно входить до 

навчальної програми з фізичної культури закладів загальної середньої 

освіти. У молодших класах до вправ для формування культури рухів з 

елементами гімнастики увійшли вправи основної гімнастики, організуючі 

вправи, елементи акробатики, вправи корегувальної спрямованості та ті, 

що пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі. До інших способів 

рухової дії ввійшли стрибки через скакалку, опорні стрибки, вправи у 

рівновазі, елементи лазіння та танцю [6]. У середніх та старших класах до 

модуля «Гімнастика»  у розділ «Зміст навчального матеріалу» внесено 

теоретичні відомості, спеціальну фізичну підготовку, вправи, які 

виконуються на гімнастичних приладах: на колоді, брусах та перекладині, 

вправи з акробатики, опорного стрибку, крім цього внесено вправи лазіння 

по канату та стрибки зі скакалкою [7]. Однак Л. А. Завацька, 

Я. А. Корнійчук [3, с.128] стверджують, що гімнастиці останнім часом 

приділяється недостатньо уваги, особливо у школі, можливо через те, що 

нове покоління вчителів фізичної культури  не володіють методикою її 

навчання. Останнім часом можливо через те, що у школах  з різних причин 

частково або повністю не виконується програма модуля «Гімнастика», а 

також не працюють гуртки та секції з означеного виду спорту великої 

популярності  набирають різні види вуличної гімнастики. Дослідники [2, 

с.336] виявили, що процес навчання воркаутерів відбувається через 

YouTube та стихійно через обмін досвідом. На заняттях ігноруються 

педагогічні принципи та методичні особливості навчання і тому їх 

учасники часто зазнають травм різної складності. Тому автори пропонують 

впровадити вуличні види гімнастики  у програму підготовки вчителів 

фізичної культури  [2, с.337]. Таким чином виникає необхідність у 

покращанні підготовки студентів для викладання гімнастики.  

Специфіка вищих фізкультурних навчальних закладів полягає в 

тому, що одним із найважливіших компонентів змісту професійної 



підготовки фахівця із фізичної культури є інтенсивна рухова діяльності, 

тобто процес навчання відбувається  за допомогою і через різноманітність 

фізичних вправ. Практики вважають, що кожен педагог, особливо 

молодий, повинен бездоганно виконати передбачені програмою 

гімнастичні вправи. Засобами професійної підготовки педагог завойовує 

повагу та авторитет серед учнів, внаслідок чого значно підвищується його 

педагогічний вплив на них[4, с.172].  

Формулювання  мети дослідження. Мета нашого дослідження 

полягає у висвітленні значення та можливостей гімнастики як засобу 

професійної підготовки майбутніх фахівців на прикладі студентів 

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз літературних джерел, 

нормативних документів, анкетування, тестування фізичних якостей, 

контрольно-педагогічні випробовування, педагогічне спостереження. 

Виклад основних матеріалів дослідження. Дисципліна 

«Гімнастика та методика її викладання»  на факультеті фізичної культури, 

спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету 

ім. Лесі України вивчається на першому та другому курсах. У дослідженні, 

яке проводилось протягом двох років брало участь 76 студентів. Як відомо, 

підготовка висококваліфікованих фахівців - тривалий процес, котрий 

складається з трьох етапів: довузівського, вузівського, післявузівського. 

Перший етап починається ще зі школи, з вибору учнями майбутньої 

професії. Мотиви, які спонукають випускників шкіл вибрати професію 

фахівця фізичної культури різні, але незалежно від них абітурієнт повинен 

спрямуватись на вирішення різних завдань, серед яких чільне місце займає 

рухова підготовка. Але, як показав аналіз результатів вступних іспитів, 

фізичну підготовленість 50% абітурієнтів можна вважати незадовільною, а 

це в свою чергу створить проблеми у навчанні, особливо це стосується 

гімнастики. Тільки 15,8% випускників міських шкіл на уроках фізичної 



культури займалися  за модулем «Гімнастика». Ще 23,7% студентів 

виконували окремі вправи гімнастики в молодших класах або на деяких 

гімнастичних приладах у старших класах. Уроки фізичної культури в 

школі не заклали бази для формування культури рухів , це проявляється в 

обмеженій гнучкості та рухливості у суглобах (67,1 %), нерівномірному 

розподілі м’язових зусиль (59,2 %), недостатній руховій координації 

(69,7 %), поганій руховій пам’яті (59,2 %) та слабкому відчутті ритму 

(47,4 %). Анкетування вчителів фізичної культури, які перебували на 

курсах підвищення кваліфікації, показало, що 56,8 % з них не 

використовують загальноприйняту гімнастичну термінологію під час 

проведення загально розвивальних вправ, стройових вправ для організації 

класу, вправ на гімнастичних приладах. Таке недбале ставлення педагогів 

до професійного володіння гімнастичною термінологією, очевидно, стало 

причиною, що тільки 7,9 % студентів першого курсу змогли правильно 

назвати передбачені шкільною програмою окремі гімнастичні стійки,  

вправи на приладах, акробатики, лазіння тощо. Тому на колектив 

викладачів гімнастики покладається велика відповідальність у формуванні 

майбутнього фахівця фізичної культури та спорту,адже без засобів 

основної гімнастики не проводиться ні один урок, ні одне тренування про 

що постійно і наголошується студентам, мотивуючи їх до сумлінного 

навчання. 

Формування у студентів навички професійного володіння 

гімнастичною термінологією починається з перших занять гімнастикою. 

На кожному занятті студенти отримують завдання для домашнього 

опрацювання. Наприклад: перешикування послідовними поворотами під 

час руху (команда для розрахунку, зворотне перешикування, дії учнів, 

місце вчителя тощо). Усі завдання записуються в зошит і на кожному 

занятті проводиться бліц-опитування за заданою та попередніми темами. 

Від студентів вимагається точна назва терміну, правильна подача команд. 

Під час проведення загальнорозвивальних та стройових вправ викладач 



навмисне допускає помилки в гімнастичній термінології, в такому випадку 

студенти не повинні виконувати відповідні дії,  тобто проводиться гра 

«правильно - неправильно». Під час виконання вправ на приладах студент 

теж спочатку озвучує елемент або всю комбінацію, а лиш потім її виконує. 

Заняттях з гімнастики практикується і така форма роботи, коли студенти  

розподіляються на пари і один з них є демонстрантом, а інший описує 

вправи. 

Навчальна практика з проведення стройових, загальнорозвивальних, 

спеціальних та вправ загальної фізичної підготовки починається з другого 

семестру. Від студентів вимагається  володіння командним голосом,  

дзеркальним показом, навичками проведення ЗРВ різними методами та 

способами організації групи, слідкувати за виконанням вправи, надавати 

методичні вказівки, вчасно почати та закінчити вправу,  рахувати згідно з 

музичним супроводом, правильно вибрати місце для керування, слідкувати 

за своїми жестами та рухами. На таких заняттях ми використовуємо 

відеозапис, який аналізуємо групою або аналіз є домашнім завданням для 

окремих студентів. Всі ці дії сприяють формуванню дидактичних, 

організаційних, експресивних, мовленнєвих, гностичних та особистісних 

здібностей. Якщо на першому курсі 100 % студентів вважали навчальну 

практику складною у всіх її аспектах, то в четвертому семестрі 40,8 % за її 

проведення отримали відмінні оцінки, 42,1 % виконали завдання добре і 

17,1 % отримали задовільні оцінки. Для останніх найскладніше було 

помічати допущені свої помилки, вносити корективи у свої дії та впевнено 

триматися перед групою. Саме спілкування віч на віч з групою  вони 

вважають для себе збиваючим фактором. 

У третьому семестрі студенти вивчають  зміст гімнастики у шкільній 

програмі з фізичної культури. На парах моделюється шкільний урок  за 

завданням. Одну із складностей в цей період являє підготовка конспекту 

уроку. Студентам дається така настанова: урок – це вистава, конспект-це 

текст ролі вчителя,яку грає студент, учні – це глядачі. Якщо студент не 



знає ролі, то і урок (вистава) не матиме успіху, учні (глядачі) не будуть 

задоволені. Така установка дає користь і студенти за кожним разом 

проводять урок краще. По завершенні  засвоєння навчальної дисципліни 

35,5 % студентів змогли навчальний урок спланувати та провести на 

відмінно, 42,1 % - на добре, решта 22,4 % з цим завданням справились 

задовільно. 

З перших занять гімнастики студентів націлюють на творчість. Їм  

дається завдання наприклад створити: ЗРВ з оригінальним положенням 

рук; скласти комбіновану естафету з використанням гімнастичних вправ; 

підібрати вправи для колового тренування, мета якого розвиток гнучкості 

та просторової координації; розробити фігурне маршування з десяти 

фрагментів; скласти комплекс вільних вправ на 64 рахунки під визначений 

музичний супровід. На початку навчання ці завдання були непосильні для 

більшої половини студентів (63,2 %). Хоча з кожним семестром завдання 

ускладнювались, відсоток студентів, які успішно з ними справлялись, 

збільшувався: другий семестр – 44,7 %, третій семестр – 61,8 %, четвертий 

семестр – 80,3 %.  

Професійний аспект студентів факультету фізичної культури, спорту 

та здоров’я проявляється  також у бажанні набуття гімнастичних навичок 

та умінь. Традиційні змагання по завершенні курсу з гімнастичного 

багатоборства дівчат та юнаків показали, що динаміка результатів 

підготовки у цьому виді спорту носить позитивний характер. Кількість 

відмінних результатів у гімнастичному багатоборстві зросла від 18,4 % на 

першому курсі до 29 % на другому курсі. Втричі зменшилась кількість 

незадовільних результатів(на першому курсі 32,9 %, на другому курсі – 

10,5 %). За рахунок цього на другому курсі зросли задовільні результати 

від 17,1 % до 30,3 %. Слід відзначити покращання культури рухів у 

студентів другого курсу. Більшість з них намагаються дотримуватись 

гімнастичного стилю виконання, проявляють акуратність у зовнішньому 

вигляді, демонструють чіткість підходів до приладу. 



Таким чином можна стверджувати, що у процесі вивчення 

дисципліни «Гімнастика та методика її викладання» у студентів 

формуються провідні професійні здібності: експресивні, дидактичні, 

організаторські, психомоторні та розвивається педагогічна 

спостережливість. Їх подальше формування забезпечується не в навчальній 

аудиторії, а у виробничому середовищі під час педагогічної практики у 

школі. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  

Анкетування  показало, що уроки фізичної культури в школі не заклали 

фундаменту для вивчення гімнастики у виші. У 69,7% студентів першого 

курсу виникли проблеми з засвоєнням теоретичного та практичного 

матеріалу з означеного предмету. 

         Після двох років вивчення навчальної дисципліни студенти засвоїли 

навички керування строєм, підбору та проведення загальнорозвивальних 

вправ відповідно до основних завдань уроку, 35,5 % студентів змогли 

навчальний урок спланувати та провести на відмінно, 42,1 % – на добре, 

решта 22,4 % з цим завданням справились задовільно. 

Під час занять гімнастикою формується творчий потенціал студентів 

завдяки поступовому ускладненню завдань, що стимулюють активність 

виконавців та спонукають їх до прийняття нестандартних рішень. 

          По завершенні другого курсу 89,5% студентів демонструють 

відмінну і хорошу вправність у виконанні вправ гімнастичного 

багатоборства. Отже у процесі вивчення дисципліни «Гімнастика та 

методика її викладання» у студентів формуються провідні професійні 

здібності: експресивні, дидактичні,організаторські,  психомоторні та 

розвивається педагогічна спостережливість. Індивідуальні та самостійні 

заняття сприяють формуванню конструктивних та академічних здібностей.  

На нашу думку  процес  професійної підготовки був більш ефективним, 

якби  в навчальні плани  з дисципліни  «Гімнастика та методика її 



викладання» були включені не тільки лекційні та лабораторні заняття, а й 

практичні. 

Подальші наші дослідження будуть спрямовані на перевірку 

знань,умінь та навичок з гімнастики в умовах організаційної та  

педагогічної практики в закладів загальної середньої освіти. 
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