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of the development of the topic which has been considered in the given article are 

seen in the further research and analysis of peculiarities of students’ learning 

activity in higher educational estfblishments in contemporary conditions of 

specialists’ training. 

Keywords: learning activity, students’ learning activity, kinds of learning 

activity, higher educational establishments.  
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О. В. Ливацький 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІВЧАТ 

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗА ПРОГРАМОЮ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

„РИТМІЧНА ГІМНАСТИКА” В УМОВАХ ДОПРОФІЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 

Система шкільного фізичного виховання передбачає використання 

різноманітних форм занять із метою забезпечення оптимального рухового 

режиму. Тому особливої уваги вимагає виховання фізичних якостей учнів 

основної школи в умовах допрофільної підготовки, яке сприяє формуванню 

здоров’я, підвищенню рівня фізичного розвитку та фізичної підготовки, а 

також професійній орієнтації учнів основної школи. 

У сучасних умовах реформування освітньо-виховної системи в 

загальноосвітніх навчальних закладах перше місце посідає проблема 

допрофільного навчання в старшій школі.  

Сутністю допрофільної підготовки учнів 8 – 9-х класів є створення 

умов для диференціації та індивідуалізації навчання й виховання, 

забезпечення подальшого розвитку здібностей учнів у тій сфері діяльності, з 

якою в них пов’язаний вибір майбутньої професії. Основними формами 

організації допрофільної підготовки є поглиблене вивчення предмета та 

курси за вибором (елективи), що сприяє формуванню стійкого інтересу до 

предмета, розвитку відповідних здібностей підлітка та орієнтацію на 

професійну діяльність, де використовуються одержані знання.  

Така тенденція вимагає спрямування виховного процесу 

загальноосвітніх навчальних закладів на підвищення в учнів основної школи 

інтересу до занять фізичною культурою, до певних сфер фізкультурно-

спортивної діяльності, розширення знань, рухових умінь та навичок у 
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конкретному виді спорту, підвищення обсягу рухової активності як 

складової частини здорового способу життя. Провідна роль у цьому 

належить розробці курсів за вибором для учнів 8 – 9-х класів спортивного 

спрямування як необхідна умова нормального функціонування та розвитку 

організму, що позитивно відображається на поглибленому вивченні будь-

яких циклів професійно орієнтованих предметів. 

Аналіз наукової літератури свідчить про різні підходи розв’язання 

проблеми виховання фізичних якостей школярів: теоретико-методичні 

засади виховання фізичних якостей висвітлювали Т. Круцевич, Б. Шиян, 

Ж. Холодов і В. Кузнецов, В. Платонов; розвитку різних фізичних якостей у 

школярів присвячено праці І. Козетова, Г. Петренко, С. Присяжнюк, 

О. Тимошенко; підвищення мотивації до занять фізичною культурою 

досліджували Б. Ведмеденко, Л. Іванченко, В. Лисяк.  

У нашій країні проблему профільного навчання досліджували такі 

вчені, як Н. Бібік, Л. Іванова, Л. Липова, О. Овчарук, А. Самодрин та ін. 

Окремі питання профільного навчання фізичної культури вивчали 

М. Зубалій, І. Латипов, Т. Ротерс та ін. 

Мета дослідження – розкрити та проаналізувати основні положення 

розробленого елективного курсу „Ритмічна гімнастика‖ щодо виховання 

фізичних якостей дівчат основної школи в умовах допрофільної підготовки. 

Вагомого значення набуває питання допрофільної підготовки у 8 – 

9-х класах, основною формою яких є елективні курси. 

Елективний курс – це додаткові навчальні заняття за вибором. 

«Електа» (англ. elective) – означає виборний, факультативний. Список таких 

курсів пропонується школярам чи студентам на початку навчального року. 

Вони доповнюють зміст дисципліни, що вважається профільною в школі або 

коледжі, а також покликані актуалізувати і індивідуалізувати процес 

утворення. Як правило, ці заняття дають більш глибокі знання, які 

неможливо почерпнути з стандартної програми  

Основна мета елективного курсу ритмічної гімнастики для дівчат – 

профорієнтаційна, яка надає можливостей здобути знання та навички 

допрофесійної підготовки з фізичного виховання. Реалізація мети допомагає 

визначитися з видом подальшої професійної діяльності на підставі 

поглибленого вивчення предмета „Фізична культура‖, що сприяє 

розширенню уявлень школярів про специфіку фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності, її впливу на стан здоров’я; привчає учнів мислити на 

професійному рівні вчителя фізичної культури або тренера з обраного виду 

спорту.  

Мета елективного курсу „Ритмічна гімнастика‖ реалізується в 

комплексі завдань, спрямованих на: 
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– формування знань функціональної спрямованості вправ ритмічної 

гімнастики, знань засобів музичної виразності та їх відповідності структурі 

рухів, знань свого фізичного розвитку та рівня фізичної підготовки, стану 

здоров’я та ефективного використання набутих знань у життєдіяльності. 

Велике значення мають знання з організації здорового способу життя, 

адекватна оцінка рівня розвитку відчуття ритму, гнучкості, координації 

рухів у контексті подальшого профільного навчання в старшій школі; 

– підвищення обсягу рухової активності за рахунок виконання 

вправ, специфічних для ритмічної гімнастики, як складової частини 

здорового способу життя, а також покращення рівня здоров’я як основи для 

подальшого професійного самовизначення; 

– формування й розширення бази рухових умінь і навичок у змісті 

варіативного модуля з гімнастики; 

– сприяння вихованню фізичних якостей (гнучкості, координації, 

витривалості сили різних м’язових груп) поряд з вихованням відчуття ритму 

та краси рухів; 

– виховання інтересу не тільки до занять елективного курсу, але й 

до майбутньої професії вчителя фізичного виховання або тренера з обраного 

виду спорту. 

Ураховуючи специфіку курсу ритмічної гімнастики, завдання 

фізичного виховання поєднуються з естетичним. Виконання рухів дівчатами 

під сучасну музику моделює бадьорий настрій, підвищує емоційний фон на 

підставі єдності ритму й темпу музики та рухових дій. Усе це відповідає 

мотивам, інтересам і віковим особливостям дівчат до краси та пластичності 

рухів. 

Зміст елективного курсу з ритмічної гімнастики спрямовано на 

формування ключових компетентностей: соціальних, мотиваційних і 

функціональних. Соціальна компетентність передбачає співпрацю учнів у 

цій групі; розв’язання життєвих проблем соціальної активності; визначення 

місця гімнастики та різних ритмопластичних елементів у житті учнів та 

суспільстві. Формування цієї компетентності пов’язане також із 

визначенням іміджу дівчини, розумінням важливості дотримання здорового 

способу життя за допомогою ритмічної гімнастики. 

Мотиваційна компетентність передбачає формування в дівчат 8 – 9 

класів уявлень про престижність занять різними видами гімнастики, 

фітнесу, ритмічної гімнастики, що значно підвищує інтерес до свого 

здоров’я, а також надає можливість проявити творчість у процесі 

опанування різними засобами гімнастики та розуміння їх використання під 

час занять елективного курсу. 

Функціональна компетентність спрямована на оперування знаннями 

про закономірності рухової активності в різних видах гімнастики, розвиток 
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фізичних якостей відповідно до вікових особливостей та рівня фізичної 

підготовленості, стану здоров’я. 

Організація занять ритмічною гімнастикою проходить у 

спортивному залі, де є технічні засоби навчання – музичний центр та диски, 

гімнастичні лави, обручи, скакалки, гантелі, індивідуальні килимки, 

фітболи, набивні м’ячи тощо. 

Основною формою проведення елективного курсу з ритмічної 

гімнастики є заняття за структурою уроку фізичної культури обсягом 90 

хвилин раз на тиждень. У зв’язку з тим, що, крім музики, на заняттях 

ритмічної гімнастики використовуються вправи на виховання відчуття 

ритму, виразності, пластичності та краси рухів, творчої активності, треба 

пам'ятати, що ніякі музично-ритмічні вправи, ігри, танці не будуть 

виразними та красивими, якщо учні попередньо їх не вивчили окремо. А 

процес вивчення технічної суті різних рухових вправ будується на рухових 

уміннях та навичках у сукупності з розвитком тих фізичних якостей, що 

підвищують результативність занять ритмічною гімнастикою – це гнучкість 

та координація. У цьому методичному нюансі заняття ритмічною 

гімнастикою поєднують фізичне виховання з естетичним. 

Проведення занять елективного курсу „Ритмічна гімнастика‖ 

проходить за структурою уроків фізичної культури й складається з трьох 

взаємопов’язаних частин, які спрямовані на вирішення завдань фізичного та 

естетичного розвитку школярів. Перша частина уроку (підготовча) 

спрямована на підвищення рівня фізичної, емоційної, психологічної та 

функціональної готовності дівчат для вирішення завдань основної частини. 

Для цього використовуються різні види руху під музику, музично-ритмічні 

вправи з плесканнями в долоні, з підрахунком, музично-ритмічні ігри, 

танцювальні вправи, вправи вільної пластики, комплекси 

загальнорозвивальних вправ під ритмічну музику. 

Основну частину уроку курсу за вибором спрямовано на виконання 

комплексів вправ з аеробіки, що спрямовані на розвиток гнучкості, 

координаційних здібностей, загальної та спеціальної витривалості, сили 

різних м’язових груп для краси тілобудови у співвідношенні з ритмом, 

темпом, характером музики.  

У структурі основної частини також передбачаються заняття за 

індивідуальним планом для дівчат на основі їхнього інтересу (вправи на 

гнучкість для різних частин тіла, розтягування, виконання рухових етюдів, 

творчого відображення характеру музики в рухах, виконання спеціальних 

музично-ритмічних завдань для виховання відчуття ритму, підготовка 

індивідуальних та групових показових виступів для учнів 8 – 9 класів, 

учителів, батьків). 
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У заключній частині уроку планомірно знижується навантаження, 

проводяться музично-ритмічні ігри невеликої інтенсивності, виконуються 

вправи на увагу, підводяться підсумки, надаються загальні та індивідуальні 

рекомендації для виконання в домашніх умовах. 

Програмний матеріал містить два розділи: -теоретико-методичні 

знання(спрямовані на визначення знань, які розширюють рекомендований 

обсяг шкільної програми, що дозволяє дівчатам засвоїти відповідні 

теоретико-методичні основи цього елективного курсу, оволодіти 

інтегрованою системою анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних та 

гігієнічних вимог до занять ритмічною гімнастикою, поглибити свій 

освітній рівень у майбутній професії.); види фізкультурної діяльності(розділ 

орієнтований на формування в школярів потреби в особистому фізичному та 

професійному вдосконаленні, підвищення рівня професійної майстерності з 

ритмічної гімнастики за різними видами діяльності, що представлено в 

базовому та варіативному розділах: різновиди ходи та бігу, загально-

розвивальні вправи, музично-ритмічні вправи, вправи на виховання 

фізичних якостей, комплекси вправ ритмічної гімнастики різної 

спрямованості, музично-ритмічні ігри тощо.). Далі йде базовий розділ. 

Стройові вправи. На оволодіння відчуттям простору. Розвиток відчуття 

гармонії, порядку. Різновиди рухів. На розвиток спритності, відчуття 

простору і часу. Формування легкості, підтягнутості й злагодженості дій. 

Різновиди бігу. На розвиток швидкісних якостей, відчуття часу. Відчуття 

поривчатості та внутрішнього підйому. Загально-розвивальні вправи. На 

оволодіння школою рухів. Формування відчуття гармонії та цілісності рухів. 

Стрибки. Розвиток швидкісно-силових якостей, точності м’язових зусиль. 

Формування цілеспрямованості, внутрішньої зосередженості. Лазання й 

перелазання. На розвиток сили, спритності. Виховання смілості й рішучості. 

Вправи з м’ячем. На виховання школи м’яча, точності м’язових зусиль, 

спритності, окоміра. 

 Наступний варіативний розділ. Спеціальні музично-ритмічні 

вправи. На виховання відчуття ритму, гармонії музики й руху, естетичного 

смаку. Танцювальні вправи й елементи хореографії. На формування краси 

постави, ходи, школи рухів, спритності та гнучкості. Орієнтування в 

просторовому полі. Вправи художньої гімнастики. На розвиток 

пластичності, виразності, почуття впевненості у своїх діях. Комплекси вправ 

ритмічної гімнастики. На розвиток, гнучкості, спритності, сили, 

пластичності й виразності рухів, загальної витривалості. Комплекси вправ 

на степ-платформі, або на гімнастичній лаві відповідно до вимог техніки 

виконання вправ на степ-платформі. Комплекси вправ шейпінгу, також на 

розтягування. Вправи з використанням фітболів. Рухові й музично-ритмічні 
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ігри. На розвиток кмітливості, самостійності, орієнтації в просторі. Вправи 

на ритмічність дихання.  

Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є 

комплексне оцінювання знань, техніки виконання та визначення 

нормативного показника, що здійснюється відповідно до критеріїв. За 

нормативними показниками з’ясовують рівень навчальних досягнень, а 

потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними 

знаннями виставляється остаточний бал. 

Контроль та оцінка повинні стимулювати прагнення школярів до 

свого особистого вдосконалення, підвищувати активність своєї професійної 

компетенції, отримувати радість від занять фізичними вправами під 

музичний супровід. До критеріїв оцінювання також входять якість 

виконання вправ, краса та виразність виконання, відчуття ритму. Оцінюючи 

досягнення учнів, треба враховувати стан індивідуальних задатків і 

можливостей, а також зважати на темпи та якість розвитку рухових, 

музично-ритмічних і творчих здібностей. 

Елективний курс з ритмічної гімнастики надає можливості 

виховувати фізичні якості в дівчат-підлітків, що специфічні до цього виду 

рухової діяльності, а саме гнучкість, координація, спеціальна витривалість, 

відчуття ритму. При цьому важливе місце посідає профорієнтаційна робота, 

що надає можливість дівчатам визначитися з видом подальшої професійної 

діяльності на підставі поглибленого вивчення предмета „Фізична культура‖ 

та розширити їхні уявлення про спрямованість фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності в контексті особистісного саморозвитку. Ураховуючи 

специфіку курсу допрофільної підготовки „Ритмічна гімнастика‖, завдання 

фізичного виховання поєднуються з естетичним. Щодо завдань фізичного 

виховання, то на перше місце виходять завдання, спрямовані на формування 

знань функціональної спрямованості фізичних вправ, їхнього ефективного 

використання, набуття знань з обраного виду спорту, у цьому випадку з 

гімнастики. Велике значення мають знання з організації здорового способу 

життя. Ці курси за вибором дають можливість не тільки визначитися зі 

спортивним напрямом профільного навчання, а й підвищити обсяг рухової 

активності як складової частини здорового способу життя, підвищити рівень 

здоров’я як основи для подальшого професійного самовизначення.  

Друга група завдань пов’язана з формуванням рухових умінь і 

навичок, специфічних для ритмічної гімнастики, що розширює зміст 

варіативного модуля „Гімнастика‖, який є складовою частиною предмета 

„Фізична культура‖. 

Зміст елективного курсу з ритмічної гімнастики спрямовано на 

формування ключових компетентностей: соціальних, мотиваційних та 

функціональних. Соціальна компетентність передбачає співпрацю учнів у 
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цій групі; визначення місця ритмічної гімнастики в життєдіяльності та в 

суспільстві. Формування цієї компетентності пов’язано також із 

визначенням іміджу дівчат за допомогою конструювання свого тілесного 

образу, культури та краси рухів, ритмопластичної культури. Важливе місце 

посідає розуміння значущості ритмічної гімнастики для проведення 

здорового способу життя.  

Мотиваційна компетентність передбачає формування в учениць 8 – 

9-х класів уявлень про престижність ритмічної гімнастики та фітнесу, що 

значно підвищує інтерес до занять ритмічною гімнастикою, а також надає 

можливість проявлення творчості в процесі опанування різними видами 

вправ під музичний супровід та розуміння важливості їх використання в 

самостійних заняттях. 

Функціональна компетентність спрямована на оперування знаннями 

про закономірності рухової активності в процесі занять ритмічною 

гімнастикою, розвиток фізичних якостей відповідно до вікових 

особливостей та підвищення  рівня фізичної підготовленості, стану здоров’я. 

Елективний курс „Ритмічна гімнастика‖ спрямовано на засвоєння 

теоретико-методичних знань з ритмічної гімнастики та різних видів рухів, 

специфічних змісту та специфіки ритмічної гімнастики.  

Теоретико-методичні знання дозволяють дівчатам засвоїти 

відповідні теоретико-методичні основи цього виду фізкультурної 

активності, оволодіти інтегрованою системою анатомо-фізіологічних, 

психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до занять ритмічною 

гімнастикою, поглибити свій освітній рівень у фізичній культурі та 

визначити для себе можливості застосування засобів фізичної культури в 

майбутній професії. 

Теоретична частина розкриває значення ритму в гімнастиці, поняття 

про музичний ритм, темп, динаміку, а також значення музики в проведенні 

курсу з ритмічної гімнастики. Пояснюється міжпредметний взаємозв’язок 

фізичної культури з музикою, значення танцювальних вправ, стрибків, 

поворотів для формування та зміцнення здоров’я. Зазначаємо, що 

формування рухових вмінь і навичок з ритмічної гімнастики найбільш 

доцільно проходить у контексті формування теоретичних знань як основи 

формування інтересу та мотивації до систематичних занять фізичними 

вправами. Тому в процесі практичної роботи доцільно інформувати дівчат 

про вплив загально-розвивальних вправ, спеціальних підготовчих, 

танцювальних вправ, музично-ритмічних ігор на фізичну, психічну, 

емоційну сферу.  

Практична частина елективного курсу відображає спеціалізовану 

підготовку з курсу ритмічної гімнастики. Цей розділ орієнтований на 

формування в дівчат потреби в особистому фізичному та професійному 
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вдосконаленні, підвищення рівня фізичної та технічної підготовки засобами  

ритмічної гімнастики.  

Загальна фізична підготовка передбачає різнобічний розвиток 

фізичних якостей засобами фізичних вправ із фізичної культури, які 

здійснюють загальний вплив на організм. Вона здебільшого здійснюється за 

рахунок обов’язкового компонента, а також під час проведення підготовчої 

частини уроку. 

Спеціальна фізична підготовка характеризується рівнем розвитку 

фізичних якостей, можливостей органів та функціональних систем, які 

безпосередньо визначають специфіку досягнень у ритмічній гімнастиці. 

Особливе місце відводиться формуванню відчуття ритму, спритності, 

гнучкості, сили та витривалості.  

Технічна підготовка – це процес оволодіння учнем системою рухів, 

яка відповідає особливостям ритмічної гімнастики, до яких належить 

характер рухових дій та використання ритмічної музики. Зазначаємо, що на 

сьогодні характер рухових дій ритмічної гімнастики ототожнюється з 

аеробікою, тому для дівчат-підлітків найбільш цікавими та доцільними є 

такі стилі, як степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, танцювальна аеробіка, що 

сприяє гармонійному розвитку особистості на підставі інтеграції фізичних, 

музичних та розумових здібностей, формування естетичного ставлення до 

навколишнього світу. 

Оволодіння знаннями, руховими вміннями та навичками з ритмічної 

гімнастики надає можливості дівчатам виступати в ролі інструкторів з 

аеробіки та фітнесу, допомагати вчителеві з підготовки масових 

фізкультурно-оздоровчих виступів, що приваблює та спонукає на подальше 

поглиблене вивчення фізичної культури в старших класах.  

На підставі аналізу наукових праць Є. М’якінченка, М. Ростовцевої, 

М. Шестакової [1, с. 33] ми визначили, що степ-аеробіка як вид оздоровчої 

гімнастики приваблює тих, хто займається використанням спеціальної степ-

платформи з висотою, що регулюється. Саме степ-платформа ініціює 

структуру рухів для вирішення оздоровчих завдань, де мають місце базові 

кроки аеробіки та їх варіації на танцювальній основі. Вправи на степ-

платформі покращують діяльність серцево-судинної системи й опорно-

рухового апарату, сприяють розвитку рухових якостей і формуванню 

пропорційної фігури. У степ-аеробіці використовується близько 250 

способів сходу на платформу, об’єднаних у різні варіанти та комбінації, а 

саме: базовий степ, степ-латина, дабл-степ, степ-сіті. Специфіка кожного з 

них визначається характером рухів, які застосовуються на заняттях, та 

їхньою спрямованістю [1, с. 244]. 

Теоретичний аналіз довів, що фітбол-аеробіка відрізняється від 

степ-аеробіки тим, що в якості приладів використовуються гумові м’ячі 
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великого розміру, а вправи виконуються переважно сидячи на м’ячі або 

спираючись на нього різними частинами тіла, спираючись м’ячем на стінку. 

Такі властивості фітбол-аеробіки надають можливості змінювати вихідні 

положення й виконувати значну кількість вправ, які ізольовано впливають 

на різні групи м’язів. Ця аеробіка дуже забавна, вносить різноманіття в 

заняття й добре впливає на стан спини й хребта. На заняттях фітболом 

застосовується спеціальний музичний супровід, темп якого визначається 

характером рухів і ступенем амортизації м’яча [1, с. 250].  

Танцювальна аеробіка – оздоровча аеробіка, у якій аеробна частина 

заняття – це танцювальні вправи на основі базових кроків. Залежно від 

стилю танцю виокремлюють такі види аеробіки танцювальної 

спрямованості: фанк-аеробіка, хіп-хоп аеробіка (сучасний танець), салса-

аеробіка (на основі латиноамериканських танців), сіті-джем аеробіка 

(негритянський стиль), афроджазаеробіка (з елементами африканських 

танців), джаз-аеробіка (аеробіка на основі джазового танцю) та інші, 

засновані на однойменних музичних і танцювальних стилях, логічно й 

послідовно поєднаних з елементами сучасної хореографії та вправами 

спортивного характеру. Кроки в танцювальній аеробіці видозмінюються 

залежно від обраного стилю, що характеризується засобами популярної 

музики. Танцювальна аеробіка дуже приваблива й емоційна, але зауважимо, 

що при засвоєнні комплексів можуть бути труднощі координаційного 

характеру [Там само, с. 255]. 

Засвідчуємо, що запровадження елективного курсу „Ритмічна 

гімнастика‖ має великий позитивний вплив на дівчат 8 – 9-х класів на 

підставі великого розмаїття фізичних вправ, які задовольняють 

індивідуальні потреби кожного школяра, стимулюють на активну рухову 

діяльність, виконуються в аеробному режимі та формують інтерес і 

мотивацію на подальше професійне самовизначення в цьому напрямі. 

Значну роль у аеробних вправах відіграє музика, яка слугує ритмічним та 

емоційним чинником. Як ритмічний чинник музика визначає темп 

виконання роботи, виконує роль звукового лідера, який сприяє виробленню 

„ритмічного стереотипу‖. Саме заданий ритм забезпечує високий темп і 

інтенсивність виконаної роботи. Виконання вправ аеробіки під музику 

створює уявлення про характер рухів, їхні характеристики, підвищує 

точність і виразність рухів, розвиває естетичний смак, допомагає зняти 

стресову напругу. 

Т. Лисицька вказує, що „музика – це емоції, це радість, які люди 

відчувають на заняттях. Музика – це ритм руху, темп його виконання. 

Музика на заняттях ритмічної гімнастики повинна бути ритмічною. Вона не 

тільки створює радісний настрій, але й активізує рухи, сприяє розвитку 
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рухових навичок шляхом „підказування‖, „викликання відповідних реакцій‖ 

[2, с. 34]. 

Дослідження вчених довели, що координація рухів і відчуття 

ритму – за суттю близькі здібності, тісно пов’язані одна з одною. Музика 

впливає на емоційний, психологічний стан тих, хто займається. Добре 

підібрана до рухів музика поступово розвиває музичну пам’ять, музичну й 

рухову культуру.  

Завдяки тісному узгодженню рухів з музикою зростають виразні 

можливості фізичних вправ: у підготовлених школярок вони вже не 

сприймаються як робота м’язів – створюється враження, що ті, хто 

займаються, – розповідають про себе, розкривають свої почуття й думки 

мовою рухів [3, с. 67]. Проте аеробіка сприяє не тільки фізичному розвитку 

молоді, але й відіграє велику роль у справі їхнього загального виховання. 

Так, О. Іванова, В. Матов, М. Матова, І. Шарабарова вказують, що ритмічна 

гімнастика розвиває бадьорість духу, життєрадісність, винахідливість і 

самостійність. 

Ритмічна гімнастика додає природну впевненість і невимушеність, 

значною мірою зумовлену свідомістю володіння рухами власного тіла в 

просторі. Головним результатом занять є виховання строгої внутрішньої 

дисципліни в школярок. Цікаво, що це досягається не інтенсивною 

втомливою роботою, а радісною діяльністю, яка відповідає природним 

схильностям людини до ритму, руху, краси. 

Основною формою проведення занять з ритмічної гімнастики для 

дівчат 8 – 9-х класів є урок. Як визначила у своєму дослідженні 

Н. Войнаровька [4, с. 17 – 18], на уроці ритмічної гімнастики може 

виконуватися від 25 до 40 вправ, наприклад, під час розминки – 9; в 

основній частині – 26 (10 – у положенні стоячи, 16 – у положенні сидячи на 

підлозі, лежачі, в упорі); у завершальній частині – 3 вправи. Кількість рухів 

на уроці можна збільшувати за рахунок варіювання наявних у комплексі 

вправ. На уроках ритмічної гімнастики вивчення нового матеріалу 

поєднується з повторенням уже засвоєного, виконанням самостійних 

завдань. 

Методичні особливості проведення уроків ритмічної гімнастики, на 

думку Т. Ротерс [5, с. 3 – 8], пов’язані з потоковим виконанням вправ під 

музичний супровід, що надає можливості значно підвищувати рухову 

активність та моторну щільність уроку. 

Контроль та оцінка успішності занять з курсу ритмічної гімнастики 

повинні стимулювати прагнення дівчат до покращення своєї тілобудови, 

краси та культури рухів, особистісного вдосконалення, що підвищує 

емоційний фон занять фізичними вправами під музичний супровід. До 

оцінки входять рівень особистісних теоретико-методичних знань, якість 
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виконання вправ (краса й виразність, відчуття ритму) та рівень виховання 

гнучкості, координації рухів. Оцінюючи досягнення дівчат, ми враховували 

стан індивідуальних задатків і можливостей з урахуванням темпів та якості 

розвитку рухових, музично-ритмічних і творчих здібностей.  

Отже, запровадження елективного курсу дозволяє визначити 

сутність реалізації фізичної, тактичної та технічної підготовки відповідно до 

різних навчальних профілів за спортивним напрямом, що має стратегічне 

значення для нашого суспільства, а саме: підвищення рівня фізичної 

підготовки школярів відповідно до визначеного профілю навчання; надання 

знань, формування вмінь і навичок з фізичної культури; формування 

здорового способу життя за рахунок систематичного використання засобів 

фізичного виховання в повсякденному житті; цілеспрямоване психологічне 

виховання та вдосконалення моторно-аналітичних функцій, диференціації 

рухів, вольових якостей особистості; досягнення соціально значущих 

показників для підвищення рівня рухової активності школярів різних 

вікових груп. 
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профільна підготовка, елективний курс. 
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качеств девушек основной школы по программе элективного курса 
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Статья посвящена некоторым аспектам воспитания физических 

качеств девушек основной школы по разработанной программе элективного 
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гимнастика, профильная подготовка, элективный курс. 

 

Lyvatskyi O. V. Some aspects of girls’ physical qualities developing 

at basic school by elective course program "Rhythmic gymnastics" in terms 

of pre-profile training. 

The article is devoted to some aspects of girls’ physical qualities 

developing in basic school by elective course program "Rhythmic gymnastics" in 

terms of pre-profile training. The article describes the purpose, content, specificity 

of elective course; the social, motivational and functional competence of the 

course is examined. Theoretical and practical course in girls’ physical qualities 

education in terms of pre-profile training is examined. Therefore, the introduction 

of the elective course allows to define the essence of the implementation of 

physical, tactical and technical training according to various educational profiles 

in sports direction, which is of strategic importance for our society, namely: 

increasing the level of physical training of pupils according to a particular profile 

of training; providing knowledge and skills for physical education; the formation 

of a healthy lifestyle through systematic use of physical education in daily life; 

deliberate psychological education and improvement of motor-and-analytic 

functions, movements differentiation, strong-willed qualities of personality; the 

achievement of socially significant indicators to improve the level of physical 

activity of schoolchildren of different age groups. 
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