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Анотація 

В статті розглядається проблема підвищення фізичного розвитку школярів 

засобами ритмічної гімнастики. Обґрунтовується можливість формування ритмово-

гімнастичних рухів, набуття фізкультурних знань, культури рухів, формування 

пріоритету здоров’я, що має посідати одне з чільних місць у системі найвищих 

ціннісних орієнтацій школярів. Визначено, що ритмічна гімнастика є ефективним 

засобом збереження і поліпшення здоров’я, підвищення життєдіяльності й дієздатності 

організму учнів. 

 

Аnnotation 

The article addresses the problem of improving the physical development of pupils by 

means of rhythmic gymnastics. The possibility of forming a rythmic-gymnastic movements, 

gaining knowledge of athletic, cultural movements, forming a health priority, which is to 

occupy one of the first places in the highest value orientations of students was grounded. 

There was determined that rhythmic gymnastics is an effective means of preserving and 

improving health, increasing the capacity of life and body of students. 
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Вступ 

Система освіти в Україні реформується як національна, демократична, 

гуманістична, що орієнтується не тільки на нове соціальне замовлення у вихованні 

громадянина України, а й особистість учня, його права, потреби, вікові особливості та 

інтереси. Успішне розв’язання завдань соціально-економічного розв’язку України 

потребує від кожної людини не тільки якісної професійної підготовки, але й належного 

рівня культури, зокрема фізичної [3, 4].  

Важливо, щоб кожен член суспільства вірно ставився до свого здоров’я, своїх 

фізичних рис і здібностей, розумів їхнє особисте і соціальне значення, відчував і 

реалізував внутрішню потребу фізичної і духовної досконалості. 

 

1. Постановка проблеми  
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Проблема зміцнення та збереження здоров’я дітей на сьогодні, як ніколи, 

актуальна. З упевненістю можна сказати, що фахівець фізичної культури у змозі 

зробити для здоров’я школяра більше, ніж лікар. На сучасному етапі актуальною стає 

завдання забезпечення шкільної освіти без утрат здоров’я учнів. При всій 

багатогранності підходів до збереження та зміцнення здоров’я школярів на перше місце 

виходить усе ж таки фактор рухової активності (сенсорно-моторного збагачення) [10, с. 

57]. 

 При традиційній формі організації навчально-виховного процесу для рухової 

активності школяра залишається тільки 10-20% від загального часу, що веде до 

зниження життєвого тонусу та втоми. Лише одні уроки фізичної культури в школі не 

можуть повністю компенсувати дефіцит рухової активності. Актуальною у цьому 

контексті є проблема набуття учнями фізкультурних знань, культури рухів, 

формування пріоритету здоров’я, що має посідати одне з чільних місць у системі 

найвищих ціннісних орієнтацій людей різних соціальних та вікових груп і на цій основі 

поліпшувати фізичний стан. Успішне розв’язання цієї проблеми можливе тільки за 

умови цілеспрямованого комплексного розв’язання завдань з формування фізичної 

культури кожної особистості, починаючи з раннього віку і впродовж усього життя. 

Певною мірою цікавим засобом у вирішені висунутих проблем може бути ритмічна 

гімнастика, яка сьогодні досить популярна серед школярів, починаючи з молодшого 

шкільного віку. 

Мета дослідження полягає у розробці і експериментальному обґрунтуванні 

педагогічної системи формування ритмово-гімнастичних рухів у школярів та виявлення 

можливостей оптимізації їх фізичного розвитку засобами ритмічної гімнастики. 

Для досягнення мети дослідження було поставлено наступні завдання: 

- проаналізувати особливості фізичного розвитку школярів та вивчити їх 

можливості до занять ритмічною гімнастикою; 

- обґрунтувати експериментально перевірити педагогічну систему формування 

гімнастично-ритмічних дій на уроці фізичної культури засобами ритмічної гімнастики. 

 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 

Аналіз літературних джерел свідчить, що ще в античному світі танці, фізичні 

вправи під музику застосовувалися для формування вірної постави, ходи, пластичності 

рухів нарешті, сили і витривалості.  

З розвитком цивілізації, науково-технічного прогресу, із загрозою людству 

гіподинамії на рубежі ХIХ-ХХ століть утворюються популярні гімнастичні системи, а 

саме німецька, шведська, снарядна гімнастика Шпіца, сокольська гімнастика, дихальна 

гімнастика Мюллера, атлетична Сандова та інші. Проте в цих системах не приділялося 

особливої уваги жінкам. Вони виконували ті ж вправи, що і чоловіки, без урахування їх 

фізіологічних особливостей. І лише в 20-30-х роках нашого сторіччя Женевьевой 

Стеббінс і її послідовником Бесс Менсендік під впливом  функціональної шведської 

гімнастики і системи Ж.Демені були розроблені методи, що дозволяють виховати вірну 

поставу, красиву ходу, виразні рухи саме у жінок [6, с. 12]. 

Значний вплив на розвиток гімнастики зробила система Франсуа Дельсарта, який 

намагався встановити певний взаємозв’язок між емоційними переживаннями людини і 

його жестами, мімікою. Наукові розробки Дельсарта і його послідовників лягли в 

основу теорії виразного руху і сприяли розвитку балету, пантоміми, ставши 

фундаментом для створення одного з напрямів в гімнастиці - ритмопластичного. 

Зокрема, теорія виразної рухової навички лягла в основу гімнастики 

Л.М.Алексєєвої. Вона закінчила одну із студій, що виникли в Росії на початку століття, 
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а саме: Московські класи пластики. В її системі «гармонічної гімнастики» приділялась 

велика увага етюдній роботі, імпровізації, спортивно-танцювальним постановкам під 

класичну музику. 

Серед явищ, що викликали підвищений інтерес не тільки до балету, пантоміміки, 

але і до гімнастики, культури рухів, виразної пластики, вагоме місце займає мистецтво 

Айседори Дункан. Особливість якого полягала у відродженні класичного античного 

танцю, побудованого на законах вільної пластики, введенні пантомімічного елементу в 

танець, рухів і принципів джазового танцю, який разом з джазовою музикою охопив 

весь світ. Її абсолютно нові для цього часу принципи пластичної виразності були 

сенсаційні в Європі. Айседора Дункан зробила значний внесок у формування напряму 

ритмопластики, з якого потім і оформилися сучасна художня гімнастика із спортивною 

спрямованістю і ритмічна гімнастика як масові форми фізичної культури [6]. 

Підвищений інтерес до гімнастики був викликаний також виникненням школи 

ритмічної гімнастики, заснованої Жаком Далькрозом у 1910 році в невеличкому 

містечку Хеллерау поблизу Дрездена. Саме ним вперше був введений термін «ритмічна 

гімнастика». Система ритмічної гімнастики призначалася для розвитку у музикантів 

слуху і відчуття ритму. Проте попутно виявилось, що вона вельми придатна і як засіб 

фізичного виховання. Органічне поєднання музики і рухів - основа методу 

Ж.Далькроза. 

У ритмічній гімнастиці помітний також вплив східної системи фізичних вправ, 

особливо гімнастики йогів. Так, дана система йогів була свого часу високо оцінена, 

І.М.Саркизовим-Серазині, а пізніше і академіком П.К. Анохіним. Вона знайшла широке 

застосування в так званій психофізичній гімнастиці, що дозволяє різко підвищити 

оздоровчий ефект від фізичних вправ за рахунок включення могутнім резервом 

психіки. 

Багато елементів гімнастики йогів широко застосовуються в ритмічній гімнастиці, 

головним чином в завершальній частині занять для зняття збудження і посилення 

оздоровчого ефекту [5]. 

Серед оздоровчих напрямків гімнастики, успішно культивованих в нашій країні 

серед молоді, заслуговує особливої уваги система, розроблена в Естонії Е. Ідла, Х. 

Тідрікусаар, Е. Куду і Л. Яансон-Мартіс. Вона є по суті своєю простою художньою 

гімнастикою, що увійшла до нашої системи фізичного виховання під назвою «жіноча 

гімнастика». Саму назву визначає її цільове призначення. Витоками жіночої гімнастики 

є системи Дельсарта, Далькроза, Алексієвої, а також науково-методичні основи 

художньої гімнастики із спортивною спрямованістю. 

Ці школи також збагатили палітру засобів ритмічної гімнастики, розширили 

можливості її за рахунок предметів, специфічних елементів вправ на розслаблення. У 

свою чергу, вони ширше стали застосовувати елементи джазової гімнастики, мюзик-

холу. 

Таким чином, сучасне ритмопластичний напрям в гімнастиці – це унікальний 

сплав існуючих гімнастичних систем. Без перебільшень можна сказати, що саме на 

фундаменті європейських гімнастичних шкіл зародилося і виросло будівля сучасної 

гімнастики ритмопластики, хоча вона і ввібрала в себе елементи східної фізкультури, а 

також пластично – ритмічні організовані рухи африканських танців. 

Слід пам’ятати, що ритмічна гімнастика – це один з видів оздоровчої гімнастики, 

в якому гармонійно поєднуються гімнастичні вправи з елементами танцю. Вона 

доступна різноманітним віковим категоріям і особливо популярна серед дівчат 

середнього шкільного віку.  
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Це поєднується тим, що ритмічна гімнастика є ефективним засобом збереження і 

поліпшення здоров’я, підвищення життєдіяльності й дієздатності організму, а також 

засобом формування вірної постави, ходи і культури рухів [6]. 

 

 

3. Виклад основного матеріалу дослідження 

 

Проведений аналіз науково-педагогічної літератури з даної проблеми дає змогу 

стверджувати, що відчуття ритму має моторну природу і його характеризують такі 

психологічні особливості: 

1. Відчуття музичного ритму по своїй психологічній природі завжди активне. Не 

можна просто слухати ритм, коли він його творить. 

2. Сприймання музичного ритму ніколи не буває лише слухом. Цей процес завжди 

буває слухо-емоційним. 

3. Емоційній характер сприймання ритму робить його важливим засобом 

емоційного впливу на почуття людини. 

4. Переживання акцентів – це переживання активності, почуття діяльності, 

внутрішньої пульсації, моторної сили. 

5. Ритм пов’язує окремі елементи процесу у єдине ціле, що надає структурі даного 

процесу внутрішню завершеність та визначеність. 

Тобто, ритм, з позиції психології, визначається, як засіб емоційно – рухового 

впливу, який виявляє естетичний вплив на людину, а саме відтворює почуття 

естетичної насолоди [7, 5-6]. 

 

3.1. Вікові особливості формування відчуття ритму 
 

Естетичне відчуття ритму є продукт сприймання культури, тобто складною 

системою умовних рефлекторів, анатомо-фізіологічно тісно пов’язане з органами 

відчуттів людини і з корою головного мозку, як місцем аналізу, так і синтезу. В цьому 

контексті необхідно відзначити, що рух пов’язаний з певним ритмом, захоплює цим 

ритмом людину, яка починає відчувати таємним учасником даного руху. Показник 

руху естетичного характеру спонукає людину невідомо відтворити його з усіма 

властивими йому ритмічними особливостями. У музиці ритм настільки сильно діє на 

рухові нерви людини, що під його впливом вона починає трохи рухати головою, 

руками, ногами чи починає відчувати бажання супроводжувати музику певними 

рухами тіла. 

Говорячи про психолого-фізіологічні основи краси ритму, слід пояснити, що 

«гарний» ритм, це той, який легко сприймається і засвоюється мозком, який сприяє 

можливій частоті ритмічних змін нервових клітин. Це є необхідною умовою, тому що 

занадто частий ритм подразнень сприймається мозком, як без перервний. 

Вивчаючи вищу нервову діяльність молодших школярів М.М. Кольцова висловила 

припущення, що період з 7-11 років є найбільш спокійним у розвитку вищої нервової 

діяльності дитини. У цей час нервові процеси мають уже значну силу і урівноваження 

всі види внутрішнього гальмування виражені досить добре. Це обумовлює велику 

пластичність центральної нервової системи і постійне удосконалення координаційних 

здібностей дітей [5]. 

Молодший шкільний вік характеризується також активним розвитком 

аналізаторних систем. Особливо активний розвиток відмічається у віці від 8 до 11-12 

років, особливо – розвиток рухового аналізатора.  
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Як показали чисельні дослідження, різні сторони рухової діяльності досягають 

рівня високого розвитку до 13-14 років. Розвиток рухових функцій до цього часу 

пов’язаний в основному, із завершенням формування рухового аналізатора. Так, за 

даними С.І. Гальперина, з роками збудливість тактильних рецепторів зростає, особливо 

з 8-10 років і пізніше – у підлітків. У цей час швидко утворюються тимчасові зв’язки 

зони шкірно-м’язової чутливості з іншими зонами сприймання, що уточнює 

локалізацію подразнень шкіри. Анатомічний розвиток органів слуху в цілому 

закінчується до 12 років. 

В цей час відбувається подальший розвиток зорового аналізатора, який, як і 

слуховий, у процесі онтогенезу, проходить складний і довгий шлях удосконалення [8]. 

Необхідно зазначити, що для молодших школярів характерний врівноважений стан 

збудливо гальмівних процесів у корі головного мозку, активний морфологічний і 

функціональний розвиток аналізаторних систем і визначає, очевидно, бурхливий ріст 

почуття ритму у цьому віковому періоді після сприйняття ритмічних сигналів за 

участю різних видів чутливості. 

Деяке зниження темпів розвитку функції, що вивчається, відмічаються після 12-13 

років, можливо, це пов’язано з настанням статевого дозрівання. У цей період у 

школярів відмічається явне переважання збудження, відповідні реакції по силі і 

характеру часто виявляються неадекватними. 

Старший шкільний вік – це найбільш критичний і бурхливий період у розвитку 

дітей. В цей час посилюється ріст, збільшується вага тіла, а у функціональному 

відношенні організм вкрай нестійкий. Цей період перебудови організм пов’язаний з 

великою напругою всієї нервової діяльності. У цьому віці знижується рухова 

активність школярів за рахунок збільшення періодів читання, занять мистецтвом і т.д. 

Це призводить до зменшення утворення умовних рухових рефлексів в руховому 

аналізаторі і, значить, між руховими і та іншими аналізаторами. У зв’язку з цим 

виникає потреба у розробці і запровадженні системи заходів фізичного виховання 

спрямованих на формування у школярів умінь поєднувати рухи з музичним ритмом.  

 

3.2. Експериментальна методика проведення занять ритмічної гімнастики 

 

В результаті теоретичного аналізу і узагальнення наукових робіт [1,2], які 

стосуються взаємодії чинників фізичного виховання встановлено, що ритмічний 

розвиток є проявом цієї взаємодії. Ми припустили, що найбільш ефективний ритмічний 

розвиток може здійснюватися на заняттях, які мають певні співвідношення, а саме: 

ритміку, евритмію, ритмічну гімнастику, аеробіку, оскільки запропоновані нами 

комплексні ритмічні заняття у школі використовуються недостатньо.  

Найбільш крупною структурною одиницею є комплекс. Він підрозділяється на 

частини, у свою чергу, частини діляться на більш дрібні блоки-серії, які складаються з 

ланцюжків вправ. Мікроструктурними елементами є вправи, з яких складаються 

комбінації, які входять в ланцюжки.  

Експериментальні уроки фізичної культури складалися з підготовчої, основної і 

також заключної частин комплексу, кожна з яких виконує відповідні завдання та 

призначення. 

Тривалість підготовчої частини уроку, або, як її часто називають, розминка, 

займала до 10 хвилин (5-10%), від загального часу занять. Підготовча частина уроку, 

проводилася з метою організації учнів та психологічно налаштувати їх на свідоме 

виконання завдань даного уроку; емоційно підготувати до продуктивної роботи, 

оволодіння ритмічними вправами певного характеру; функціонально підготовити 
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організм до виконання більш інтенсивних та складних вправ; підвищення 

сприйнятливості до музичного супроводу. 

Крім загальних завдань даної частини ми висували і приватні, а саме: розвиток 

сили і еластичності м’язів, збільшення амплітуди рухів в суглобах, корекція недоліків 

постави, поліпшення координації рухів. 

Виходячи з експериментальної моделі заняття ми рекомендуємо розпочинати 

підготовчу частину з нервово-психологічної підготовки, яка повинна створити певний 

емоційний фон і налаштувати дитину на виконання ритмічних серій вправ даного 

розділу тренування. Завдання полягало у виконанні учнями таких дій: 

1. Загально-розвиваючі вправи в русі. 

2. Спортивні види ходьби і бігу (з носка, на носках, на п’ятах, в присіді, з високим 

підніманням стегон, підскоки). 

3. Специфічні форми ходьби і бігу (м’якого, перекатного, пружинного, високого, 

гострого, широкого). 

4. Музично-ритмічні елементи (танцювальні кроки, комбінації). 

5. Елементи класичного тренажу. 

6. Специфічні вправи ритмічної гімнастики (хвилі, випади, нескладні повороти, 

стрибки). 

При виконанні специфічних вправ ритмічної гімнастики в роботу включаються 

великі групи м’язів. Дії подібних вправ набувають регіонального характеру, тому вони 

виконуються тільки після попередньої розминки. 

Бігом і підскоками можна завершити підготовчу частину. Таким чином, при 

побудові даної частини заняття, слід дотримуватися певного принципу: від локальної 

дії на опорно-руховий апарат до регіонального, а потім і до глобального. 

Запропонована схема підготовчої частини дозволяє поступово розгортати системи 

енергозабезпечення м’язової діяльності. Така програма типова для 45-60 хвилинного 

комплексу і може значно видозмінюватися в залежності від завдань уроку, віку і 

підготовленості тих, що займаються. При  короткочасному занятті, наприклад у вигляді 

ранкової гімнастики, за 15 хвилин запропонована підготовча частина практично може 

стати основним змістом заняття. У такому разі розминочними будуть лише, наприклад, 

різновиди ходьби. Це ще раз доводить умовне ділення заняття на частини. Слід 

пам’ятати, що відповідність частин, підбір вправ витікає з мети занять. 

На основну частину уроку відводилося до 25 хвилин. Вона займала 80-85% всього 

часу занять. Основними завданнями основної частини були: набуття учнями знань, 

умінь та навичок виконання ритмічних вправ передбаченим планом уроку; навчання 

самостійно займатися ритмічними вправами; формування постави у процесі виконання 

ритмічних вправ; розвиток фізичних якостей, які забезпечують успішне виконання 

рухових дій та підтримують життєдіяльність організму; сприяти зміцненню волі учнів, 

моральному та естетичному вихованні; підвищення рівня оздоровчої грамотності, 

виховувати творчу активність, витримку, наполегливість. Кількість серій в цій частині 

може коливатися від однієї до 6-7. Односерійна основна частина зазвичай складається з 

декількох ланцюгів вправ, що гармонійно опрацьовують всі суглоби і м’язи, але із-за 

короткочасності дії що не надають значного фізіологічного ефекту на організм тих, що 

займаються. Наприклад, ланцюги вправ для рук (3-4 різних вправи), для тулуба (рух 

грудної клітки вправо-вліво, таза вправо-вліво, кругові рухи тазом), нахили вперед 

(зігнувшись, прогнувшись) і в сторони, ланцюжок махових рухів ногами і, нарешті, 

бігова. 

Ще один варіант односерійної частини комплексу, направленого на розвиток м’язів 

черевного пресу. Наприклад, «равлик», «равлик» з поворотом тулуба, пружинні рухи у 

«равлику», повороти стегон направо, наліво в положенні лежачи на спині, круги ногами  
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Для 20-25 хвилинної основної частини найбільш типова двосерійна форма. У 

першу серію включають ланцюги вправ для м’язів шиї, рук і плечового поясу, тулуба і 

ніг. При цьому вправи можуть виконуватися стоячи на середині зала, сидячи на стільці, 

лаві.  

Друга серія може складатися з танцювальних, стрибково-бігових або змішаного 

характеру ланцюгів. Не виключається можливість виконання замість бігових вправ 

атлетичної серії, тобто комбінацій в партері, направлених на розвиток м’язів живота, 

спини і других крупних м’язових груп. 

Для 20-25 хвилинної основної частини доцільна трьохсерійна форма по наступній 

схемі: серія в положенні стоячи (для м’язів рук, плечового поясу, шиї, тулуба, ніг), 

бігова серія (3-5 хвилин), і партерна для розвитку сили і гнучкості. При цьому 

ускладнюється структура не тільки заняття в цілому, але і окремих серій.  

Чотирьохсерійна форма для 25-30 хвилинної основної частини включає крім 

вказаних в попередньому варіанті танцювальну серію після партерної. 

І нарешті, найскладніша форма, характерна для 30-40 хвилинної основної частини: 

I серія – складається з ланцюгів вправ, що послідовно опрацьовують суглоби і м’язи 

(зверху вниз); II серія – бігова (“джоггінг”) така, що включає різні підскоки на двох 

ногах і одній нозі; III серія – ланцюгів знов пропонує вправи для рук, плечового поясу, 

шиї, тулуба і ніг, але виконані з великою амплітудою, в порівнянні з першою серією; IV 

серія – танцювальна або танцювально-бігова; V серія – партерна; VI серія – знову 

бігова або танцювальна. Можливі і інші варіанти. Наприклад, третю серію можна 

виконувати біля опори або на середині зала з обтяжувачами (гантелями, еспандером), 

що додасть велику атлетичну спрямованість всьому комплексу. Емоційність занять 

підвищиться, якщо першу або третю серію проводити в парах. Не виключається і 

можливість застосування предметів в серіях: у біговій – скакалка, в партерній – 

набивного м’яча, в положенні стоячи – гімнастичної палиці. 

Цінним для оздоровлення школярів та підвищення їхньої методичної грамотності 

були заключні частини уроку, які використовувалися для поступового зниження рівня 

фізичного навантаження та емоційного збудження. Заключна частика уроку тривала 5-

15%, від часу заняття. 

За цільовим призначенням виділяють декілька серій, що проводяться в цій частині 

занять: серія, що складається з ланцюгів дихальних вправ і рухів на розслаблення 

м’язів; серія з вправ психорегулюючої дії, включаючи аутотренінг; ланцюги з 

нескладних в енергетичному і координаційному плані танцювальних з’єднань. 

Рухи повинні відповідати спокійному і врівноваженому ритму музики, допомогти 

сконцентрувати увагу учнів з метою приведення організму у відносно спокійний стан. 

 

Висновки 

 

Таким чином, дослідження вікових періодів розвитку дитячого організму з точки 

зору вищої нервової діяльності, розвиток аналізаторних систем і опорно-рухового 

апарату дає можливість вважати, що ритмічна діяльність виражає загальні властивості 

їх розвитку в онтогенезі . 

Заняття ритмічною гімнастикою створюють можливість самореалізації школярами 

здібностей, саме утвердження та самовиховання так як гарна спортивна форма сприяє 

розвитку впевненості у собі. Високий рівень естетичного та ритмічного розвитку 

відрізняє школяра – у тому випадку, коли він проявляє різноманітні естетичні та 

музично-ритмічні емоції, оцінки, а загальна естетична і ритмічна спрямованість його 

діяльності поєднується з потребою і отримання музично-ритмічних знань і вражень. 

Досвід організації даного виду навчання свідчить про доцільність включення до 
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методичного арсеналу занять ритмічною гімнастикою таких важливих засобів як 

танець і музика, які в свою чергу сприяють розвитку координації рухів, ритмічності, 

емоційності, удосконаленню рухових якостей, а в цілому фізичному розвитку учнів. 
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