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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту
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Технологія педагогічної діяльності з формування  
спеціальних рухових навичок майбутніх  

учителів фізичної культури засобами фітнесу
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Анотації:
Розглянуто науково-практичні про-
блеми інтеграції фітнес-технологій у 
систему підготовки майбутніх учите-
лів фізичної культури. Розроблено 
технологічний алгоритм проекту-
вання занять фізичною культурою 
засобами фітнесу. Представлено 
перелік етапів у строгій логіч-
ній послідовності: діагностичний; 
передпроектний; проектуваль-
ний; реалізаційний; контрольно-
коректувальний. Зазначається, що 
педагогічна діяльність включає: 
розробку програмно-методичного 
змісту фізичного виховання сту-
дентів; контроль ефективності 
застосування системи занять. Ре-
комендовано навчальний процес 
у групах фізичної підготовки сис-
тематизувати за допомогою роз-
робки навчальної програми і роз-
ташування навчального матеріалу 
в строгій логічній послідовності.

Твелина А.А. Технология педагогической 
деятельности по формированию специаль-
ных двигательных навыков будущих учи-
телей физической культуры средствами 
фитнеса. Рассмотрены научно-практические 
проблемы интеграции технологий фитнесса в 
систему подготовки будущих учителей физиче-
ской культуры. Разработан технологический 
алгоритм проектирования занятий физиче-
ской культурой средствами фитнесса. Пред-
ставлен перечень этапов в строгой логической 
последовательности: диагностический; пред-
проектный; проектировочный; реализационный; 
контрольно-коррекционный. Отмечается, что 
педагогическая деятельность включает: раз-
работку программно методического содержа-
ния физического воспитания студентов; кон-
троль эффективности применения системы 
занятий. Рекомендуется учебный процесс в 
группах физической подготовки систематизи-
ровать с помощью разработки учебной про-
граммы и расположения учебного материала 
в строгой логической последовательности.

Tvelina A.О. Technology pedagogical 
activities on the formation of special 
motor skills of future teachers 
of physical education facilities 
fitness. Reviewed the scientific and 
practical problems of integration of 
technology into the fitness training of 
future teachers of physical culture. 
The technological design algorithm by 
means of physical training fitness. A list 
of stages in a strict logical sequence: 
diagnostic, pre-project, projecting; 
realizable; control and corrective. It 
is noted that educational activities 
include: development methodology 
and software content of physical 
education students, monitoring the 
effectiveness of the system classes. 
We recommend the learning process in 
groups to systematize physical training 
with curriculum development and the 
location of the training material in strict 
logical sequence. 
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Вступ.1

Зміни в суспільно-економічному житті України, 
і орієнтація людей на нові можливості придбання 
певного соціального статусу, супроводжуються 
підвищеними вимогами до здоров’я громадян. При 
цьому стан здоров’я населення України викликає 
тривогу, а в молодих фахівців, що виходять зі стін 
ВНЗ, відбувається значне погіршення здоров’я ще під 
час навчання.

Удосконалення фізичного виховання у ВНЗ 
висвітлюється багатьма дослідниками [1-3, 8], 
і як останній регламентований етап підготовки 
до соціально-професійної діяльності, і як один з 
найбільш важливих компонентів зміцнення здоров’я 
фізичне виховання у ВНЗ вимагає постійного 
удосконалювання, що відповідає особливостям 
розвитку сучасного суспільства. 

Підвищений інтерес студентів до нових оздоровчих 
видів вправ і можливість одночасного вирішення ряду 
задач фізичного виховання, формування культури рухів 
(оптимальності й естетичності рухових дій) засобами 
фітнесу обумовлюють застосування системи вправ 
фітнесу як  базовий засіб у заняттях зі студентами – 
майбутніми учителями фізичної культури.

Незважаючи на досить велику кількість наукових 
досліджень по застосуванню оздоровчих вправ [4-7], 
питання використання системи вправ фітнесу в систе-
мі фізичного виховання студентів педагогічних ВНЗ 
залишаються невивченими.

Дослідження було виконане згідно тематичного 
плану та загальної проблеми наукових досліджень 
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Національного педагогічного університету ім. М.П. 
Драгоманова «Зміст, форми, методи і засоби фахо-
вої підготовки вчителів» у рамках теми «Удоскона-
лення змісту вищої педагогічної освіти з фізичного 
виховання». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробка науково-практичних 

засад інтеграції фітнес-технологій у систему підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури для формування 
у них спеціальних рухових навичок.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення, педагогічне спостереження, методи мате-
матичної статистики.

Результати дослідження.
Процес фізичного виховання у своїй основі має 

три вектори впливу: створення широкого кола знань 
в області фізичної культури, навчання руховим діям 
(формування культури рухів) і керування розвитком 
фізичних якостей. Причому усі вони є взаємозалеж-
ними. Отже, широке використання засобів фізичної 
культури, у тому числі нетрадиційних, а також різних 
видів навчальних занять сприяє більш повноцінній 
фізичній і теоретичній підготовленості студентів. 

У ході дослідження з'ясувалося, що недоліками 
традиційної системи фізичного виховання у ВНЗ є на-
ступні: орієнтація винятково на контрольні нормативи 
і тілесний компонент навчального процесу, ігноруван-
ня взаємозв'язку фізичного виховання з іншими вида-
ми виховання. Ці  недоліки обумовлюють зниження 
інтересу до занять фізичними вправами, обмеження 
рухової активності, низький рівень теоретичної, фі-
зичної підготовленості студентів. Означені пробле-
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ми сприяли науковому пошуку по удосконалюванню 
програмно-методичного змісту фізичного виховання 
у ВНЗ фізкультурного і педагогічного профілю.

Одним з найбільш оптимальних засобів форму-
вання культури рухів є фітнес, що представлений в 
оздоровчій фізичній культурі у вигляді системи вправ. 
Процес виконання вправ фітнесу, що синтезують 
техніку рухових дій і естетичні переживання під час 
рухів (переживання самого музичного твору, рухів у 
сполученні з музикою), дозволяє створювати гармо-
нічний образ самовираження, і здійснювати разом з 
тим корисну фізичну роботу. Таким чином, фітнес, що 
поєднує в собі елементи мистецтва і фізичні вправи, 
може одночасно вирішувати багато задач фізичного 
виховання.

Найбільш популярними видами фітнесу в студен-
тів є силовий фітнес, шейпінг і пілатес, а також тан-
цювальні напрямки. Система фітнесу може застосову-
ватися у фізичному вихованні студентів і вирішувати 
ряд задач (оздоровчих, виховних, освітніх).

Застосування комплексу засобів фітнесу, а також 
різних видів навчальних занять дозволить оптимально 
доповнити вплив системи вправ фітнесу на розвиток 
рухових якостей, підвищення рівня знань, що впли-
вають на мотивацію й інтереси майбутніх учителів 
фізичної культури, і збільшити можливості реалізації 
життєвих задач.

Під педагогічною технологією ми розуміємо ціліс-
ну сукупність послідовних дій, операцій і процедур, 
спрямованих на досягнення поставленої мети, що га-
рантовано приводять до запланованого результату, а 
під технологією занять фітнесом – цілісну упорядко-
вану сукупність валідних і ефективних засобів, мето-
дів і прийомів, що гарантовано забезпечують планова-
ний рівень фізичної кондиції тих, що займаються.

Нами пропонується технологічний алгоритм про-
ектування занять фізичною культурою засобами фіт-
несу, що може бути представлений як перелік опера-
цій, реалізованих у строгій логічній послідовності:

1 етап (діагностичний) – комплексна соціологіч-
на, педагогічна і медико-біологічна діагностика, що 
випереджає власне проектувальну діяльність. Набір 
вхідних у неї операцій і процедур дозволяє виявити 
цільові настанови до занять фізичною культурою з ви-
користанням засобів фітнесу, оцінити рівень фізичної 
кондиції (здоров'я, функціонального стану і фізичної 
підготовленості) контингенту студентів. Чим вище 
об'єктивність даних, отриманих у ході діагностики, 
тим точніше вихідні передумови проектування різних 
складових системи занять. На першому етапі прово-
дяться опитування й обстеження студентів – майбут-
ніх викладачів фізичної культури. У підсумку повинні 
бути виявлені цільові настанови до занять фізичними 
вправами, визначений рівень функціонального стану, 
фізичної підготовленості, рівень здоров'я, показники 
статури.

2 етап (передпроектний) – визначення орієнтирів 
для вибудовування проекту системи занять фізичною 
культурою з використанням засобів фітнесу. Другий 
етап повинен передбачати визначення орієнтирів для 

вибудовування проекту системи занять фізичною 
культурою з використання засобів фітнесу зі студен-
тами. На підставі результатів діагностики установле-
но, що згадана система занять повинна забезпечувати: 
удосконалювання пропорцій статури (зниження маси, 
зменшення обхватних розмірів частин тіла, нормалі-
зацію складу тіла); відновлення рівня функціонуван-
ня основних, життєво-важливих систем організму 
(серцево-судинної, дихальної, м'язової); нівелювання 
наслідків і профілактику захворювань; досягнення 
нормативних показників прояву основних фізичних 
якостей (витривалості, сили, гнучкості, спритності); 
поліпшення настрою і самопочуття; врахування осно-
вних інтересів, потреб і індивідуальних схильностей 
у виборі засобів і планованих результатів занять фі-
зичною культурою із використанням засобів фітнесу.

3 етап (власне проектувальний) – розробка моделі 
заняття фізичною культурою з використанням засобів 
фітнесу, структури і змісти макроциклу кондиційного 
тренування, включаючи підбор засобів, методів, ме-
тодичних прийомів, параметрів навантаження і від-
починку, що забезпечують досягнення планованих 
результатів. Третій етап повинен бути присвячений 
розробці моделі заняття фітнесом, а також структури 
і змісти макроциклу кондиційного тренування, вклю-
чаючи підбор засобів, методів, методичних прийомів, 
параметрів навантаження і відпочинку, що забезпечу-
ють досягнення планованих результатів.

4 етап (реалізаційний) – розгортання системи за-
нять, у ході якого відбувається поступальне зближен-
ня реальних показників фізичної кондиції студентів з 
їх запланованими значеннями.

5 етап (контрольно-коректувальний), у рамках 
якого виробляється оцінка ефективності розробленої 
системи занять, що, визначається, з одного боку, осо-
бистими успіхами тих, що займаються, в плані під-
вищення рівня здоров'я, функціонального стану, фі-
зичної підготовленості й удосконалення статури, і, з 
іншого боку, їх задоволеністю досягнутими результа-
тами. У ході оперативного контролю при необхідності 
повинні вноситися корективи в плани окремих занять, 
мікро- і мезоциклів занять фізичною культурою з ви-
користанням засобів фітнесу з метою забезпечення 
можливо більш повної відповідності планованих і ре-
альних показників.

Моделі педагогічної діяльності по проектуванню, 
організації і проведенню навчального процесу із засто-
суванням фітнес-технологій представлено на рис. 1.

З огляду на особливості навчання у ВНЗ, 
навчально-тренувальний процес за програмою фіт-
несу може бути представлений двома макроциклами, 
але з урахуванням семестрової побудови, включення 
лекційного і методико-практичного курсу, етапного 
і поточного видів контролю, що, у свою чергу, скла-
даються з мезоциклів, що включають три наванта-
жувальних мікроцикли й один розвантажувальний. 
На час розвантажувальних мікроциклів планувалося 
проведення лекцій, методико-практичних, контроль-
них занять, а також самостійних занять по індивіду-
альних завданнях.
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Базові напрямки впливу системи занять (обов'язкових 
навчально-тренувальних, лекційних, методико-

практичних, контрольних; самостійних)

Програмно -методичне  забезпечення  фізичного  виховання   
студентів  на  основі  застосування  вправ  фітнесу   
(у тому числі  розробка  документів  планування)     
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Рис. 1. Педагогічна технологія фізичного виховання студентів  
на основі використання системи вправ фітнесу

Рис. 2. Модель фізичної підготовки студентів – майбутніх учителів фізичної культури  
із використанням засобів фітнесу 
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В результаті дослідження нами була розроблена 
модель технології підготовки учителів фізичної куль-
тури з використанням засобів фітнесу (рис. 2).

Підставою для розробки технології реалізації мо-
делі проведення занять фізичною культурою з вико-
ристанням засобів фітнесу послужили: модель про-
ведення традиційних занять фізичною культурою; 
особливості сучасних підходів до фізичного вихо-
вання студентів, що включає як базовий компонент 
змісту програми, так і варіативний компонент, що до-
зволяє розробляти новий зміст і використовувати свої 
методики.

Складові частини технології реалізації моделі про-
ведення занять фізичною культурою з використанням 
засобів фітнесу представлені на рис. 3.

Розроблена нами технологія реалізації моделі про-
ведення  занять фізичною культурою з використанням 
засобів фітнес-підготовки в системі фізичного вихо-
вання студентів здійснювалася відповідно до програ-
ми фізичного виховання у ВНЗ.

Навчально-тренувальний процес у студентських 
групах фізичної підготовки буде успішним у тому 
випадку, якщо його розглядати як єдину систему, 
складові частини якої взаємозалежні і спрямовані на 
вирішення основних задач. Виходячи з цього, вар-
то систематизувати навчально-тренувальний процес 
за допомогою розробки навчальної програми і роз-
ташування навчального матеріалу в строгій логічній 
послідовності, що забезпечує оптимальні умови його 
освоєння.

Висновки.
В результаті дослідження розроблено технологіч-

ний алгоритм проектування занять фізичною культу-
рою засобами фітнесу, що може бути представлений 
як перелік операцій, реалізованих у строгій логічній 
послідовності: діагностичний етап; перед проек-
тний етап; проектувальний етап; реалізаційний етап; 
контрольно-коректувальний етап. Пропонована мо-
дель педагогічної діяльності по проектуванню, орга-
нізації і проведенню навчального процесу включає: 
розробку програмно-методичного змісту (і докумен-
тів планування) фізичного виховання студентів (яке 
спрямовано на формування культури рухів; розвиток 
координаційних здібностей, загальної витривалості, 
силових здібностей, гнучкості; придбання теоретич-
них, методико-практичних знань, умінь і навичок; 
формування стійкої мотивації до занять фізичними 
вправами); контроль ефективності застосування сис-
теми занять, з урахуванням якого здійснювалася ко-
рекція навчального процесу фізичного виховання. По-
дальші дослідження слід спрямовувати на розробку 
програмно-методичного забезпечення формування 
професійних навичок і вмінь студентів – майбутніх 
учителів фізичної культури.

Рис. 3. Технологія реалізації моделі занять фізичною культурою з використанням засобів фітнесу
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