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Анотації:
Мета: визначити ефективні компонен-
ти методики проведення інструктажу 
студентів з техніки безпеки на занят-
тях фізичною культурою в тренажер-
ному залі. Матеріал: в експерименті 
брали участь 90 студентів 17-18 років. 
Результати: запропоновані способи 
формування відповідального став-
лення до основ безпеки під час занять 
фізичною культурою в тренажерному 
залі; розроблені спеціальні засоби: 
лекції, семінарські заняття, аналіз ста-
тей, діагностичні бесіди, анкетування, 
аналіз даних журналу відвідування 
занять, журнал реєстрації травм; ви-
ділено критерії сформованості від-
повідального ставлення до занять 
фізичною культурою; проаналізовано 
результати впровадження методики. 
Висновки: рекомендувати запропо-
новану методику для проведення ін-
структажу студентів з техніки безпеки, 
використовувати засоби формування 
відповідального ставлення до безпеки 
під час занять фізичною культурою в 
тренажерному залі, що сприятиме 
зниженню рівню травматизму і підви-
щенню якості проведення занять фі-
зичною культурою у вузі. 

Мухамедьяров Н.Н. Методика проведение 
инструктажа студентов вузов по техни-
ке безопасности на занятиях физической 
культурой в тренажерном зале. Цель: опре-
делить эффективные компоненты методики 
проведения инструктажа студентов по тех-
нике безопасности на занятиях физической 
культурой в тренажерном зале. Материал: в 
эксперименте принимали участие 90 студен-
тов 17-18 лет. Результаты: предложены спо-
собы формирования ответственного отноше-
ния к основам безопасности во время занятий 
физической культурой в тренажерном зале; 
разработаны специальные средства: лекции, 
семинарские занятия, анализ статей, диа-
гностические беседы, анкетирование, анализ 
данных журнала посещения занятий, журнал 
регистрации травм; выделены критерии сфор-
мированности ответственного отношения к 
занятиям физической культурой; проанализи-
рованы результаты внедрения методики. Вы-
воды: рекомендовать предложенную методи-
ку для проведения инструктажа студентов по 
технике безопасности, использовать средства 
формирования ответственного отношения к 
безопасности во время занятий физической 
культурой в тренажерном зале, что будет спо-
собствовать снижению уровня травматизма и 
повышению качества проведений занятий фи-
зической культурой в вузе.

Mukhamediarov N. N. 
Methodology briefing students in 
the safety on physical education 
in the gym. Purpose: to determine 
the effective components of the 
methodology of coaching students 
on safety on physical education in 
the gym. Material: in the experiment 
involved 90 students aged 17-
18 years. Results: the method of 
forming responsible attitude to the 
basics of safety during physical 
training in the gym. Developed 
special funds: lectures, seminars, 
analysis of articles, diagnostic 
interviews, questionnaires, analysis 
of log data of attendance, log 
injuries. The criteria of formation 
responsible attitude to physical 
training. The results of the 
implementation methodology. 
Conclusions: proposed method 
recommend to instruct students on 
safety. Use the means of forming a 
responsible attitude to safety during 
physical training in the gym that will 
help reduce injuries and improve 
quality of the physical training at 
the university.
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Вступ. 1

Травматизм є однією з найважливіших педагогіч-
них та медико-соціальних проблем сьогодення для 
більшості країн світу. В економічно розвинених кра-
їнах світу травми займають третє місце серед причин 
смерті населення. 

У царині теоретико-методичних засад вирішенням 
проблеми травматизму на заняттях фізичної культури 
присвячені роботи вчених: В. К. Велітченко («Фізкуль-
тура без травм» – описані головні причини травматиз-
му та рекомендації з техніки безпеки), Башкіров В. Ф. 
(«Профілактика травм у спортсменів» – проаналізова-
но комплекс причин травмування та запропоновані ме-
тоди профілактики), Смагулов Н. К. виділяє види трав-
матизму: транспортний, виробничий та спортивний, 
також відзначається підвищення ризиків травматизму 
під час занять фізичною культурою [1, 3, 14]. 

Вагомим внеском у профілактику травмувань є 
розроблені Правила безпеки під час проведення за-
нять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх 
навчальних закладах Затверджені Наказом Міністер-
ства освіти і науки України від 1 червня 2010 року № 
521. Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 9 
серпня 2010 р. за № 651/17946.

Проблема дотримання техніки безпеки під час за-
нять фізичною культурою є комплексною і потребує 
окремого, детальнішого дослідження з приводу роз-
© Мухамед’яров Н. Н., 2013 
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робки ефективної методики проведення інструктажу 
з правил безпеки. Дослідження виконується у рамках 
теми «Теоретичні засади і методичні умови розвитку 
фізичного та психологічного потенціалу студентів» 
(затверджено вченою радою РВНЗ КІПУ протокол № 
6 від 28 січня 2013 р.)

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – визначити ефективні компоненти 

методики проведення інструктажу студентів з техніки 
безпеки на заняттях фізичною культурою в тренажер-
ному залі. 

Завдання: виділити критерії ефективності запро-
понованої методики; проаналізувати результати впро-
вадження.

Матеріали і методи: в експерименті брали участь 
90 студентів першокурсників 17-18 років Республі-
канського вищого навчального закладу «Кримський 
інженерно-педагогічний університет». Використову-
валися педагогічні та діагностичні методи: переко-
нання, роз’яснення, інструктаж, привчання, педаго-
гічні вимоги, спостереження та інші.

Результати дослідження. 
В умовах занять фізичною культурою в трена-

жерному залі ризик травматизму залишається вели-
ким. На цьому наголошують вчені: Мурав’ов В., Со-
зінова Н., Петренко Н., Нікольчев А. та інші [10,11]. 
Формування потреби у відповідальному ставленні до 
здоров’я, до правил безпеки – це спонукання молоді 
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до дії, спрямованої на зміцнення та збереження здоро-
вого самопочуття [3]. Проаналізуємо основні причи-
ни травматизму під час занять фізичною культурою в 
тренажерному залі: технічні причини – недосконалість 
технологічних параметрів тренажерів, конструктивні 
недоліки; недостатній рівень механізації, недоскона-
лість додаткових пристроїв; організаційні причини 
– порушення правил експлуатації тренажерного об-
ладнання; недоліки в організації техніки безпеки під 
час занять; порушення технологічного регламенту та 
інші; санітарно-гігієнічні причини – недостатнє або 
нераціональне освітлення; підвищення рівня шуму, 
забруднення й та ін.; особистісні (психофізіологічні) 
причини – невідповідальне ставлення до правил без-
пеки,  порушення дисципліни і встановлених правил 
під час занять у тренажерному залі, як наслідок фізич-
ні та нервово-психічні перевантаження, травмування 
[11, 14]. Наш досвід практичної діяльності дозволяє 
констатувати, що особистісні причини найчастіше 
призводять до травмувань та перевтоми під час занять 
у тренажерному залі. І саме, невідповідальне ставлен-
ня двох суб’єктів навчального процесу: викладачів фі-
зичної культури та студентів до інструктажу з правил 
безпеки призводять до негативних наслідків. Тому 
нами була розроблена та впроваджена методика про-
ведення інструктажу студентів з техніки безпеки на 
заняттях фізичною культурою в тренажерному залі.

Мотиваційний компонент передбачає мотивування 
[2, 4, 7] студентів до оволодіння знаннями з техніки 
безпеки під час занять фізичною культурою та 
усвідомлення ними важливості дотримання правил 
безпеки з метою збереження власного здоров’я. 

Фасцинаційний компонент містить низку засобів 
які прискорюють процес усвідомлення важливості 
дотримання правил безпеки для збереження здоров’я. 
Фасцинація (від англ. fascination) – підвищення ефек-

тивності матеріалу що сприймається, через вико-
ристання фонових впливів. Найчастіше фасцинація 
використовується з метою створення у глядачів (слу-
хачів) відповідного емоційного стану [4]. На фасцина-
ційному підґрунті інформація сприймається набагато 
ефективніше. Під час впровадження методики вико-
ристовувалися засоби: ситуаційні приклади, наочний 
відео-матеріал, який транслювався фоном під час про-
ведення інструктажу.

Для впровадження інформативного компоненту 
було організовано інструктаж для ознайомлення з 
нормативними документами з правил техніки безпеки 
під час занять фізичною культурою в тренажерному 
залі. Проведення інструктажу з правил дотримання 
техніки безпеки сприяє не тільки зменшенню трав-
матизму студентів, але й формує відповідальне став-
лення до занять фізичною культурою та збереження 
власного здоров’я в цілому. Інструктаж проводився 
систематично й цілеспрямовано.

Змістовно-процесуальний етап передбачає про-
ведення занять фізичною культурою в тренажерному 
залі з дотриманням техніки безпеки. Використовува-
лися методи: привчання, педагогічні вимоги, спосте-
реження. Впровадження контрольного компоненту 
методики дозволило здійснити аналіз та корекцію 
результатів впровадження методики проведення ін-
структажу студентів з техніки безпеки на заняттях фі-
зичною культурою в тренажерному залі.

Критерії ефективності запропонованої методики: те-
оретичні – студенти володіють знаннями з правил безпе-
ки під час занять фізичною культурою в тренажерному 
залі; практичні – дотримуються правил безпеки.

Під час констатувального етапу експерименту ви-
рішувалися такі завдання: вивчення рівня сформова-
ності відповідального ставлення до правил безпеки; 
аналіз ефективності традиційних методів проведення 

Таблиця 1. 
Методика проведення інструктажу студентів з техніки безпеки  

на заняттях фізичною культурою в тренажерному залі

№ 
п.п Компоненти методики Засоби Методи

1 Мотиваційний бесіди, дискусії розповідь, пояснення, заохо-
чення, покарання.

2 Фасцинаційний
(від англ. fascination)

ситуаційні приклади, наочний відео-
матеріал

навіювання, особистісний 
приклад

3 Інформативний лекції, аналіз статей та нормативних 
документів 

переконання роз’яснення 
інструктаж

4 Процесуально-
організаційний вправи з оздоровчих методик привчання, педагогічні вимо-

ги, спостереження
5 Контрольний анкетування, аналіз даних журналів: 

відвідування занять та реєстрації травм закріплення, контроль 

Таблиця  2
Порівняльна таблиця рівнів сформованості відповідального ставлення до  

за двома моделями груп до і після експерименту в %

Рівні сформованості До експерименту Після експерименту Приріст (у %) рівнів сформованості (СЗ) 
К Е К Е К Е

Високий 2,5 2,6 2,8 49,8 0,3 47,2
Середній 64,9 62,5 66,3 38,6 0,8 23,9
Низький 32,6 34,9 30,9 11,6 – 1,7 – 23,3
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інструктажу з правил безпеки  під час занять фізичною 
культурою у тренажерному залі. У констатувальному 
етапі експерименту брало участь 124 студента. Дані 
констатуючого експерименту свідчать про переважно 
середній і низький рівні сформованості відповідаль-
ного ставлення до правил безпеки. Це пояснюється, 
здебільшого, відсутністю стійкої мотивації до вивчен-
ня нормативних документів з правил безпеки. Не існує 
спеціальної методики для проведення інструктажу з 
техніки безпеки з мотиваційним та фасцинаційними 
компонентами.  

На формувальному етапі експерименту впроваджу-
валася методика проведення інструктажу студентів з 
техніки безпеки на заняттях фізичною культурою в тре-
нажерному залі.  Були сформовані дві групи: експери-
ментальна (45 студентів) і контрольна (45 студентів).  

Заключним етапом дослідження було узагальнення 
поточних та підсумкових даних діагностичних мето-

дик (аналіз відвідування, аналіз журналу травмувань, 
аналіз результатів анкетування та спостереження), які 
відбивають динаміку змін рівнів сформованості від-
повідального ставлення до правил безпеки на занят-
тях фізичною культурою в тренажерному залі.

Висновки. 
Результати дослідження доводять, що методика 

проведення інструктажу студентів з техніки безпеки 
на заняттях фізичною культурою в тренажерному залі 
є ефективною і необхідною умовою для збереження 
здоров’я. 

Подальші дослідження. Представлена методика 
має реальні можливості впровадження у вищі на-
вчальні заклади, однак потребують додаткової розроб-
ки фасцинаційні засоби формування відповідального 
ставлення до техніки безпеки під час занять фізичною 
культурою. 
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