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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ШЕЙПИНГОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
НА ОСНОВЕ УЧЕТА ИХ СОМАТОТИПА 

Анна Скидан, Евгений Врублевский 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

Зеленогурский университет 
Постановка проблемы. Женщины зрелого возраста играют огромную роль в 

жизнедеятельности современного общества, беря на себя выполнение многообразных 
социально значимых (производственных, общественных, политических, семейных, 
репродуктивных, воспитательных и иных) функций. При этом очевидно, что одним 
из решающих условий продуктивного выполнения перечисленных функций является 
наличие общей высокой работоспособности, базирующейся на крепком 
соматическом и психическом здоровье и нормальном физическом развитии 
женщины. Состояние здоровья женщин зависит от многих факторов, среди которых 
важное место принадлежит образу жизни и систематическим занятиям физическими 
упражнениями как одной из важнейших его составляющих [1]. 

Зрелый возраст женщин характеризуется тем, что наступает этап медленного, 
но неуклонного снижения ряда показателей физического развития и уровня 
физического потенциала у женщин. Корректная и системная организация физической 
активности женщин и здорового образа жизни в данный возрастной период 
позволяет замедлить регресс состояния организма. Следовательно, проблема поиска 
путей повышения эффективности занятий оздоровительной направленности и 
приобщения женщин к занятиям физическими упражнениями является актуальной. 

В настоящее время появляются новые виды физической активности для 
женщин, среди многих из них шейпинг занимает ведущее место в течение более 20 
лет и при этом быстро развивается и совершенствуется [5]. 

Шейпинг – целенаправленная тренировка отдельных мышечных групп, которая 
дает возможность каждой женщине исправить недостатки фигуры во всех областях, а 
также снизить вес, улучшить осанку и, конечно, приобрести красоту тела, к которой 
так стремятся современные женщины любого возраста [2]. 

Анализ научных исследований. По мнению многих специалистов, система 
шейпинг позволяет не только эффективно решать проблемы физического 
совершенствования, но и позволяет улучшить или сохранить продолжительное время 
морфофункциональные возможности женщин на протяжении последующих лет 
жизни[3, 6]. 

Методика занятий шейпингом во многом определяется направленностью 
программы, индивидуальным подходом к каждой занимающейся в зависимости от 
возраста, типа телосложения, ее функциональных и физических кондиций [3]. 

Современные представления специалистов, занимающихся проблемами 
оздоровительной физической культуры, едины во мнении о том, что для оптимизации 
психофизического состояния женщин в процессе оздоровительной тренировки 
необходимо использовать дифференцированный подход. Однако зачастую 
дифференциация осуществляется на основе методик, учитывающих 
преимущественно поло возрастные нормативы физической и функциональной 
подготовленности занимающихся различных социально-демографических групп 
населения без учёта их индивидуально-типологических особенностей [4, 7]. 

Цель исследования – теоретически обосновать и апробировать методику 
оздоровительных занятий шейпингом для женщин зрелого возраста с учетом 
соматотипических особенностей. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
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1. Определить специфику воздействия шейпинг-программ на уровень 
индивидуальных сдвигов в соматотипе женщин зрелого возраста с различным 
соматотипом. 

2. Апробировать эффективность разработанной оздоровительной методики 
шейпинг на физическое состояние женщин зрелого возраста с разным соматипом. 

Методы и организация исследования. Экспериментальная работа 
проводилась на базе Гомельского физкультурно-оздоровительного центра с участием 
женщин разного зрелого возраста, желающих заниматься шейпингом. 
Педагогический эксперимент проводился в течение одиннадцати месяцев занятий. 
Обследуемые были женщины в возрасте от 25 до 50 лет, в количестве 68 человек 
желающие заниматься шейпингом для улучшения своего телосложения и укрепления 
здоровья, повышения общей работоспособности. 

Для оценки физического развития при обследовании использовался метод 
антропометрии. Антропометрия включала: а) измерение массы (кг) и длины тела 
(см); б) определение обхватных размеров (см): шеи, запястья, плеча, грудной клетки, 
груди, талии, ягодицы, бедра, голени; в)замеры жировых складок (мм) на плече 
сзади, животе снизу, бедре спереди и сзади, туловище сбоку. 

Состав тела – процентное (%) содержание жировой ткани к массе тела в работе 
определялось по принципу анализа биоэлектрического сопротивления. 

Индекс Кетле позволил определить соматотип женщин. Он применяется в 
многочисленных работах и рассчитывается по весоростовому индексу [7]. Соматотип 
женщин определялся по границам индекса Кетле. По каждому показателю внутри 
каждого соматотипа были разработаны шкалы с учетом возраста женщин. Они 
позволили выявить индивидуальные отклонения различных частей тела от нормы.  

На основе анализа соматотипирования были выявлены значительные 
индивидуальные отличия. Следовательно, при занятиях шейпингом возникла 
необходимость индивидуального подхода к занимающимся женщинам, с учетом 
соматотипа их телосложения. В ходе педагогического эксперимента было выделено 
три группы женщин, отличающихся соматотипом, и определено процентное 
соотношение каждого из них. 

Соотношение соматотипов в исследуемых группах было следующим: 
тонкокостный – 32%, нормокостный –12%, ширококостный – 56% (рисунок 1). 

32%
12%

56%

0%

20%

40%

60%

тонкокостный нормокостный ширококостный
 

Рис 1. Соотношение соматотипов женщин(в%), занимающихся шейпингом 
(n=68) 

Как видно из рисунка, большая часть женщин относится к крайним 
соматотипам. К нормокостному относится только 12% обследуемых, тогда как к 
тонкокостному и ширококостному соответственно 32 и 56%. Следовательно, можно 
предположить, что это связано с тем, что женщины приходят заниматься шейпингом 
в большей мере для коррекции своего телосложения. Женщины, имеющие 
телосложение, близкое к норматипу, имеют мотивацию сохранения своего состояния 
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телосложения, сохранения здоровья, а также желания заниматься популярным видом 
оздоровительной гимнастики – шейпингом. 

В ходе педагогического эксперимента все женщины были разделены на две 
относительно равноценные группы по всем оцениваемым показателям. 
Занимающиеся по классической шейпинг-программе(шейпинг-классик) составили 
контрольную группу (n=31) женщин. В ней занятия проводились только с 
использованием классического шейпинга по стандартным видео-программам. 

В экспериментальной группе была предложена разработанная нами методика, 
способствующая целенаправленному внесению коррекции телосложения женщин в 
зависимости от соматотипа, что явилось экспериментальным фактором в этой 
группе. Занятия осуществлялись по разработанной шейпинг-программе, 
включающей комплексы физических упражнений, направленных на 
индивидуализацию коррекции физического развития женщин данного контингента, 
составивших экспериментальную группу (n=37). 

Занятия шейпингом в обеих группах проводились три раза в неделю по 60 
минут.  

До начала и по окончании педагогического эксперимента было проведено 
тестирование основных параметров физического развития женщин контрольной (КГ) 
и экспериментальной групп (ЭГ).Полученные объективные данные вносились и 
обрабатывались специальной компьютерной программой «Шейпинг», которая 
позволила определить индивидуальные направления воздействия на отдельные 
проблемные зоны в экспериментальной группе женщин с учетом их соматотипа. 

Особенность проведения экспериментальной методики заключалась в 
разработке трех шейпинг-программ направленного воздействия по коррекции 
отклонений от нормы в каждом выделенном соматотипе. Все женщины ЭГ были 
разделе на три соматотипа: тонкокостный, нормокостный, ширококостный. Для 
каждого типа конституции на занятиях по шейпингу применялись три видео - 
программы тренировки.  

Первая программа использовалась для женщин тонкокостного соматотипа с 
целью увеличения обхватных размеров отдельных частей их тела за счет 
наращивания мышечной массы. 

Вторая программа направлена для ширококостного соматотипа женщин с 
целью снижения обхватных размеров отдельных частей их тела за счет уменьшения 
жировых отложений. 

Третья программа применялась для женщин нормокостного соматотипа с 
целью сохранения имеющегося уровня телосложения. Оздоровительная тренировка 
была направлена на все группы мышц равномерно. 

Для женщин различных соматотипов предполагался учет параметров нагрузки. 
Программы оздоровительной направленности, в зависимости от соматотипа, 
отличались по следующим параметрам физической нагрузки: схемой повторений, 
количеством повторений в подходах, отдыхом между подходами, средним 
количеством повторений, темпом выполнения упражнений (таблица 1). 

Экспериментальные занятия шейпингом проводились в организованном режиме 
в спортивном зале со специальным оборудованием. Условно сформированные 
экспериментальные подгруппы женщин (по соматотипу) занимались одновременно, 
но каждая в своем двигательном секторе с видео инструктором.  

Оценка эффективности занятий осуществлялась на основе выявлений различий 
в показателях тестирования до начала эксперимента и в ходе 11 месяцев занятий. 

 
 
 



І.  НАУКОВИЙ НАПРЯМ 

409 

Таблица 1 
Особенности методики занятий шейпингом женщин ЭГ в зависимости от 

их соматотипа 

Показатели Соматотип 
Тонкокостный Нормокостный Ширококостный 

Продолжительность 
занятий (мин) 60 60 60 

Схема повторений убывающая возрастающая возрастающая 
Количество 

повторений в подходе 10, 8, 6, 4 8,10, 12 10, 12, 15 

Среднее количество 
повторений 6-8 9-10 11-12 

Отдых между 
подходами (мин) 3 1,5-2 1 

Темп выполнения 
упражнений медленный средний выше среднего 

Количество 
тренировочных 

занятий в неделю 
3 3 3 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных, полученных в 

начале первичного исследования, показал, что женщины контрольной и 
экспериментальной группы к началу эксперимента не имели статистически 
достоверных различий по большинству исследуемых показателей, что обеспечило 
проведение объективного педагогического эксперимента. 

Оценка физического развития в формирующем педагогическом эксперименте 
имела свои специфические особенности. Это связано с тем, что в контрольной и 
экспериментальной группах после эксперимента оценивались индивидуальные 
положительные сдвиги в показателях физического развития. 

Уровень показателей, характеризующих соматотип, оценивался по 
индивидуальным сдвигам от условной модели, принятой за среднюю величину 
показателя в каждом из трех соматотипов. Чем меньше расхождение с условной 
моделью, тем ближе индивидуальные значения, приближающиеся к последней. Если 
индивидуальные значения выше условной модели, то коррекция была направлена на 
уменьшение этого значения и приведения его к модели. Если они ниже, тогда 
коррекция показателя была направлена на их увеличение и требовала применение 
соответствующего комплекса педагогических воздействий. 

Положительные индивидуальные сдвиги в соматотипе контрольной и 
экспериментальной групп в конце педагогического эксперимента представлены в 
таблице 2. 

В результате проведенного педагогического эксперимента уровень показателей 
физического развития оценивался по индивидуальным сдвигам от условной модели. 
Чем меньше расхождение с условной моделью, тем ближе индивидуальные значения, 
приближающиеся к ней. Как видно из таблицы, достоверные изменения отмечены по 
15-ти показателям (t=2,02; при р<0,05).  

Так, например, в контрольной группе, расхождение показателей массы тела с 
модельными значениями составили 3,46±2,84 кг, в экспериментальной на 
достоверном уровне меньше 2,05±1,27 (t=2,37; при р<0,05).  
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Таблица 2 
Уровень достоверности положительных индивидуальных сдвигов в 

соматотипе контрольной и экспериментальной группах в конце педагогического 
эксперимента 

Показатели КГ 
(Х ± m,  n=31) 

ЭГ 
(Х ± m,  n=37) t p 

Масса тела (кг) 3,46±2,84 2,05±1,27 2,37 <0,05 
Обхваты: 

Шея (см) 0,94±0,72 0,69±0,42 1,57 >0,05 
Запястья (см) 0,39±0,33 0,31±0,23 0,95 >0,05 
Плечо правое (см) 1,14±0,86 0,80±0,57 1,68 >0,05 
Плечо левое (см) 1,09±0,80 0,77±0,56 1,72 >0,05 
Грудная клетка (см) 2,70±2,04 1,54±0,86 2,77 <0,05 
Грудь (см) 3,09±2,48 1,78±0,86 2,62 <0,05 
Талия (см) 3,56±3,96 1,47±0,91 2,75 <0,05 
Ягодицы (см) 2,79±2,31 1,26±0,71 3,39 <0,05 
Бедро правое (см) 2,37±1,78 1,07±0,64 3,64 <0,05 
Бедро левое (см) 2,41±1,80 1,07±0,68 3,69 <0,05 
Голень правая (см) 1,13±1,01 0,54±0,47 2,76 <0,05 
Голень левая (см) 1,14±0,99 0,53±0,47 2,89 <0,05 

Жировые складки: 
Плечо сзади (мм) 2,13±1,69 1,06±1,02 2,78 <0,05 
Живот снизу (мм) 2,96±2,35 1,86±1,51 2,02 <0,05 
Бедро спереди(мм) 4,51±3,56 2,49±1,38 2,79 <0,05 
Бедро сзади (мм) 4,02±3,18 2,05±2,10 2,65 <0,05 
Туловище сбоку (мм) 2,11±2,01 0,96±0,86 2,77 <0,05 
Состав тела(% жира) 3,18±2,59 1,98±1,29 2,17 <0,05 

Анализ расхождения с модельными значениями данных обхватных размеров 
тела, по окончании эксперимента, также выявил достоверное уменьшение 
показателей (грудная клетка, грудь, талия, ягодицы, бедра, голени) в 
экспериментальной группе, чем в контрольной (р<0,05). По другим показателям 
имеется лишь положительная динамика, приближающаяся к достоверным: обхват 
шеи (t=1,57; при р>0,05), окружность правого и левого плеч соответственно 
составили t=1,68 и 1,72; при р>0,05; окружность запястья (t=0,95; при р>0,05). 

Результаты замеров жировых складок плеча сзади (t=2,78; р<0,05), живота снизу 
(t=2,02; р<0,05), бедра спереди и сзади(t=2,79 и 2,65; р<0,05), туловища сбоку (t=2,77; 
р<0,05) выявил достоверные показатели. 

При этом следует особо отметить достоверные изменения по показателю 
состава тела. Достоверные изменения свидетельствуют об уменьшении жировых 
отложений в проблемных зонах и увеличении мышечной массы женщин в 
экспериментальной группе (t=2,17; при р<0,05). 

Таким образом, индивидуальная коррекция отдельных частей тела женщин 
экспериментальной группы имела достоверный положительный характер по 
большинству показателей физического развития. Разработанная методика 
индивидуальной коррекции телосложения женщин, в зависимости от соматотипа, 
оказалась более эффективной, чем общепринятая. 

Выводы. В результате проведенного педагогического эксперимента в 
экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, при относительно 
одинаковом уровне физического развития, отмечаются статистически достоверные 
приросты показателей, характеризующих положительное изменение соотношения 
частей тела. Результаты исследований способствовали дальнейшей коррекции 
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составления оздоровительных тренировочных программ для женщин, занимающихся 
шейпингом, с учетом их соматотипа.  

Сравнительный анализ данных физического развития в ходе педагогического 
эксперимента показал, что все женщины экспериментальной и контрольной групп 
улучшили свое телосложение. Следовательно, занятия шейпингом по общепринятой 
программе, даже без учета соматотипаженщин, имеет положительную динамику. 
Однако программа индивидуализации по коррекции телосложения женщин 
экспериментальной группы выражена в более значительной степени, что 
свидетельствует о более эффективной методике оздоровительной тренировки в 
зависимости от типа конституции женщин. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в   целенаправленном 
изучении влияния занятий шейпингом по методике, используемой данные 
соматотипирования, на различные функции организма женщин зрелого возраста и их 
телосложение.  
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В статьепредставлена эффективность оздоровительной методики занятий шейпингом с 

женщинами. В исследовании принимали участие женщины разного зрелого возраста желающие 
заниматься шейпингом. Проведенный педагогический эксперимент включал в себя применение 
разработанных шейпинг-программ с комплексами специальных физических упражнений, 
направленных на индивидуализацию коррекции физического развития женщин данного 
контингента на основе учета их соматотипа. Эффективность методики подтверждается 
благоприятной динамикой физического развития занимающихся женщин. 

Ключевые слова: шейпинг-программа, женщины, зрелый возраст, методика, физическое 
развитие, соматический тип. 
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В статті досліджена ефективність оздоровчої методики шейпінг с жінками. В дослідженні 
приймали участь жінки різного зрілого віку, що бажають займатись шейпінгом. Проведений 
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педагогічний експеримент включав в себе прийом розроблених шейпінг-програм з комплексами 
спеціальних фізичних вправ, спрямованих на індивідуалізацію корекції фізичного розвитку 
жінок даного контингенту на основі обліку їх соматотипу. Ефективність методики 
підтверджується сприятливою динамікою фізичного розвитку жінок,що займаються. 

Ключові слова: шейпінг програмі, жінки, зрілий вік, методика, фізичний розвиток, 
соматотип. 

 
CONTENTS OF SHAPING-UP METHODOLOGY FOR WOMEN ON THE BASE OF 

SOMATOTYPE CHARACTERISTICS 
Anna Skidan, Eugene Wrublewskiy 

Gomel State University. Skaryna 
University of Zielona Góra 

In the article the effectiveness of the health-improving shaping-up methodology for women was 
researched. Women of different mature ages, who want to do shaping -up exercises participated in the 
research. Carried out pedagogical experiment included the use of developed shaping programs with 
systems of special physical exercises aimed at individualization of improvement of  physical  
development of women, that belong to this  contingent on the base of their somatotype characteristics. 
The effectiveness of the methodology is verified by favourable dynamics of physical development of 
women occupied with shaping. 

Key words:shaping the program, women, mature age, methodology, physical development, 
somatotype. 

 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Анастасія Сокол, Ольга Терьохiна, Людмила Сокол  
Запорізький національний технічний університет 

Актуальність. Період навчання у вищому навчальному закладі для багатьох є 
своєрідним перехідним етапом, коли відбувається визначення у вибраному виді 
професійної діяльності [1, 2, 3, 4]. Тому в цей період для придбання якомога більшої 
кількості професійно необхідних знань і розвитку професійно важливих якостей 
велике значення має не лише набір дисциплін, що вивчаються, але і функціональний 
стан організму студента, тобто рівень його фізичної підготовленості, функціональних 
можливостей і загальний психологічний комфорт [4,5]. 

Гуманізація процесів фізичного виховання в технічному ВНЗ дає можливість 
студенту обирати вид спортивної діяльності. Метою діяльності викладача фізичного 
виховання має бути визначення сильних, пріоритетних якостей індивіда і, на основі 
їх подальшого поглибленого вивчення і розвитку, вдосконалення самої особи. У 
зв'язку з цим велике значення має правильний індивідуальний вибір спортивної 
спеціалізації на заняттях з фізичного виховання у вищих технічних навчальних 
закладах, які вже перейшли на сучасну і перспективну організацію навчального 
процесу [3, 4]. 

Підвищення ефективності спортивного вдосконалення студентів передбачає 
застосування не лише показників фізичної підготовленості, але і показників 
психофізіологічних можливостей, оскільки це один з аспектів функціонального стану 
організму і управління рухами. 

У зв'язку з цим підбір адекватних методів визначення індивідуальних 
особливостей структури психофізіологічних можливостей і фізичної підготовленості 
студентів потрібний для того, щоб допомогти студентам у виборі спортивної 
спеціалізації. А розробка і експериментальна перевірка комп'ютерних програм, що 
дозволяють швидко і ефективно визначати психофізіологічні особливості, є 
актуальним завданням. 

Аналіз літературних джерел. Існуюча система фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах України орієнтована передусім на виконання студентом 
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160 

 

Наталія Єременко, Олена Хотенцева, Тарас Шпичка 
Ефективність занять міні-футболом в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи зі 
студентами……………………………………………………………………………………

 

 
 
164 

 

Ганна Жук, Тамара Хабінець 
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Застосування засобів аквааеробіки с жінками другого зрілого віку………………..……169 
Наталя Зінченко 
Оцінка ефективності фітнес-програми з аквааеробіки серед жінок першого  
зрілого віку……………………………………………………………………………………

 
 
173 

 

Віталій Кашуба, Наталія Гончарова 
Современные взгляды на организацию контроля физического состояния школьников 
в процессе физического воспитания ………………………………………………………

 

 
 
177 

 

Анатолій Кашуба 
Вплив секційних занять баскетболом на рівень фізичної підготовленості 
майбутніх учителів фізичної культури…………………………………………………….

 

 
 
183 

 

Юлія Коваленко, Сніжана Соломоненко  
Дослідження впливу спрямованого навчання основним рухам дітей  
дошкільного віку…………………………………………………………………………….

 

 
 
187 

 

Вікторія Коваль 
Метод колового тренування як засіб розвитку фізичних якостей школярів…………….

 

 
193 

 

Володимир Ковальський, Андрій Панчук 
Особливості методики занять аквафітнесом для  дорослого населення………………….

 

 
198 

 

Жаннета Козина 
Теоретико-методические основы применения инновационных технологий для 
формирования здорового образа жизни людей разных возрастных групп………………

 

 
 
203 

 

Наталія Корж 
Визначення чиників формування позитивного ставлення студентів технічних 
спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою…………………………….

 

 
 
211 

 

Світлана Король 
Динаміка показників психофізіологічної підготовленості студентів технічних 
спеціальностей під впливом засобів спортивного орієнтування…………………………

 

 
 
216 

 

Анатолій Корольчук 
Вплив рекреаційно-оздоровчої рухової активності на процес адаптації до навчання і 
зміцнення здоров’я студенської молоді……………………………………………………

 

 
 
222 

 

Анатолій Кошолап 
Роль самовдосконалення у зміцненні фізичного здоров'я старшокласників……………

 

 
228 

 

Віталій Кравцов, Олена Кривчикова 
Добова рухова активність учнів середніх та старших класів в умовах міста……………

 

 
233 

 

Оксана Крижанівська 
Показники ціннісно-мотиваційної сфери студентів інституцій фізичного  
виховання і спорту у процесі навчання……………………………………………………

 

 
 
238 

 

Володимир Крижанівський 
Зміни показників фізичного стану операторів комп’ютерного набору під впливом  
спеціальних комплексів фізичних вправ…………………………………………………..

 

 
 
245 

 

Володимир Крижанівський 
Cформованість цінностей фізичної культури у студентів інституцій вищого 
начального закладу технічного спрямування…………………………………………….. 

 

 
 
250 

 

Євген Кузенков 
Роль технічних засобів в освоєнні рухових дій студентів, які займаються 
баскетболом………………………………………………………………………………….

 

 
 
257 

 

Ірина Кульчицька  
Особливості організації та зміст занять з дисципліни «Спортивно-педагогічне 
вдосконалення»………………………………………………………………………………

 

 
 
262 
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Валентина Курілова, Сергій Редько, Петро Пустовойт, Сергій Щасливий 
Роль вчителя фізичної  культури в організації роботи з підлітками щодо  
покращення їх всебічного розвитку…………………………………..…………………….

 
 
 
267 

 

Сергій Лазоренко, Микола Чхайло, Вікторія Романова 
Показники рухової активності студентів державного вищого навчального  
закладу «Української академії банківської справи національного банку України».........

 

 
 
274 

 

Сергій Лисюк, Сергій Кулібаба, Ірина Лисак 
Дослідження мотивів та інтересів жінок першого зрілого віку, які займаються 
фізкультурно-оздоровчими  заняттями…………………………………………………….

 

 
 
280 

 

Інна Ляхова, Надія Жигунова 
Вплив процесу підготовки студентів різних відділень музичного училища на  
розвиток рухових здібностей, росто-вагові показники та показники кардіо-
респираторної системи………………………………………………………………………

 

 
 
 
285 

 

Петро Маринчук 
Особливості  професійно-прикладної фізичної підготовки  студентів музичних 
спеціальностей………………………………………………………………………………

 

 
 
290 

 

Світлана Марчук 
Рівень інтересу студентів до фізичного виховання і спорту …………………………….

 

 
292 

 

Ірина Мацейко, Станіслав Галандзовський 
Соматичне здоров’я та фізична підготовленість дівчат 7-17 років……………………...

 

 
299 

 

Людмила Михно 
Оцінка рівня фізичної підготовленості сучасних першокласників………………………

 

 
304 

 

Юрій Можаровський 
Зміни показників функціонального стану студентів  під впливом занять з вільної 
боротьби………………………………………………………………………………………

 

 
 
309 

 

Сергій Нікітенко, Ігор Кукурудзяк, Анатолій Никитенко 
Визначення рухової асиметрії у студентів із використанням фізичних вправ з  
м’ячами різної маси та показників психофізіологічного стану………………………..…

 

 
 
314 

 

Андрій Огнистий 
Аналіз спеціальних знань з професійної підготовки педагогів до фізичного виховання 
дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітніх навчальних закладів............................

 

 
 
320 

 

Тетяна Одинець, Дар'я Шатохіна  
Ефективність використання фітбол-гімнастики у дітей середнього шкільного віку з 
порушеннями постави в сагітальній площині……………………………………………..

 

 
 
326 

 

Павло Оксьом, Микола Кобозєв, Віктор Азаренков, Лариса Бережна 
Формування професійно важливих якостей студенток вищого педагогічного 
навчального закладу  в процесі занять міні-футболом……………………………………

 

 
 
330 

 

Сергій Пильтяй, Сергій Щастливий 
Формування інтересу та позитивного ставлення до самостійних занять фізичними 
вправами студенток ВНЗ……………………………………………………………………

 

 
 
336 

 

Олександр Підлужняк, Олена Колос, Аліна Чхань 
Особливості фізичного стану студентів факультету інформаційних технологій та 
комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету…………

 

 
 
341 

 

Наталія Пінчук, Володимир Самійленко, Лариса Сенчук, Валерій Качан 
Історичний феномен формування здорового способу життя…………………………….

 

 
346 

 

Любов Покотило, Роман Бенцак 
Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами 
оздоровчої спрямованості…………………………………………………………………..

 

 
 
351 
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Микола Прозар 
Зміни показників фізичної підготовленості учнів початкової школи під час  
навчання у ЗНЗ……………………………………………………………………................

 

 
 
356 

 

Дарья Пятницька, Людмила Грищенко 
Процес формування свідомого ставлення дітей до занять фізичною культурою……….

 

 
361 

 

Анатолій Рибницький, Володимир Артеменко, Олексій Нестеров, Кирило Козерук 
Самоконтроль студентів за станом свого організму в процесі занять фізичними 
вправами……………………………………………………………………………………..

 

 
 
365 

 

Олександр Рудницький, Наталія Одноралова 
Підходи до корекції компонентів просторової організації тіла людини в процесі 
фізичного виховання……………………………………………………………………...... 

 

 
 
369 

 

Світлана Саєнко, Олександр Бурла 
Використання рухливих ігор з елементами вільної боротьби у режимі продовженого 
дня молодших школярів…………………………………………………………………….

 

 
 
374 

 

Світлана Сальникова Юрій Фурман 
Вплив занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання на  
функцію апарату зовнішнього дихання жінок 37-49 років……………………………….

 

 
 
379 

 

Наталія Свірщук, Тетяна Вознюк, Андрій Драчук 
Вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у  
контексті професіографії……………………………………………………………………

 

 
 
386 

 

Сергій Семенович  
Диференційований вплив засобів атлетичної гімнастики на рівень силових  
здібностей юнаків старшої школи………………………………………………………….

 

 
 
391 

 

Костянтин Сергієнко, Джуха Хабіб, Герман Писаренко 
Особливості опорно-ресорних властивостей стопи дітей з послабленим зором………..

 

 
397 

 

Антоніна Сірик, Володимир Сергієнко 
Педагогічний контроль функціонального стану студентів спеціальної медичної 
 групи…………………………………………………………………………………………

 

 
 
401 

 

Анна Скидан, Евгений Врублевский 
Содержание методики занятий шейпингом для женщин на основе учета их  
соматотипа……………………………………………………………………………………

 

 
 
406 

 

Анастасія Сокол, Ольга Терьохiна, Людмила Сокол  
Індивідуалізація процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних  
закладів………………………………………………………………………………………

 

 
 
416 

 

Світлана Сологубова 
Використання вправ для зміцнення м'язів спини при прийомі контрольних  
норматів у ВУЗах……………………………………………………………………………

 

 
 
417 

 

Роман Стасюк, Олег Левковец 
Фізична культура, як частина особистості студента………………………………………

 

 
422 

 

Світлана Степанюк, Віра Ткачук, Юрій Грабовський 
Технологія навчання олімпійській освіті учнів загльноосвітніх шкіл…………………..

 

 
426 

 

Світлана Ступницька 
Оцінка фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп……………………

 

 
433 

 

Валерія Тищенко, Юрій Нікітчук 
Діагностика соматичного здоров’я як фактор індивідуалізації фізичного  
виховання старшокласників…………………………………………………………………….

 

 
 
438 

 

Ганна Толчєва 
Визначення впливу занять хатха-йогою на швидкісно-силові якості студенток 
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університетів………………………………………………………………………………..….…444 
Сергій Трачук, Олена Давиденко, Людмила Заяць  
Енергозабезпечення уроку фізичної культури в структурі рухового режиму  
молодших школярів…………………………………………………………………………

 
 
449 

 

Дмитро Фоменко 
Порівняльний аналіз формату змагань з футболу серед дітей 6-ти років у США………

 

 
454 

 

Алла Холопова, Ігор Ничипоренко 
Вплив сучасних фітнес-технологій на фізичний стан студентів …………………………

 

 
459 

 

Ігор Хробатин 
Стан соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку, які займаються  
футболу………………………………………………………………………………………

 

 
 
463 

 

Оксана Хуртенко, Леонід Хоронжевський, Микола Кужель  
Взаємозалежність параметрів моторики рухової діяльності і показників фізичного 
стану молодших школярів…………………………………………………………………..

 

 
 
469 

 

Анна Чепелюк 
Складові психолого-педагогічної підготовки вчителів фізичної культури та їх 
професійного становлення………………………………………………………………….

 

 
 
475 

 

Сергій Черновський, Олег Савчук 
Фізична підготовленість студентів як показник способу життя і рівня здоров’я……….

 

 
481 

 

Тамара Чиженок, Юлія Коваленко 
Вивчення адаптаційних процесів у учнів старших класів під впливом занять  
фізичною культурою…………………………………………………………………………

 

 
 
487 

 

Наталья Чухланцева, Едуард Брухно 
Формування професійних якостей студентів технічних спеціальностей засобами 
фізичної культури і спорту………………………………………………………………….

 

 
 
493 

 

Оксана Швець, Дарина Андрущенко 
Педагогічні особливості формування фізкультурно-оздоровчих умінь майбутніх 
вчителів-предметників на заняттях із фізичного виховання……………………………..

 

 
 
498 

 

Володимир Шкура 
Сучасні аспекти планування та організації туристичної діяльності учнів  
молодших класів в умовах загальноосвітньої школи……………………………………..

 

 
 
501 

 

Віктор Шутько 
Ефективність вольових, індивідуально-дозованих навантажень в практиці  
фізичного виховання школярів……………………………………………………………..

 

 
 
506 

 

Яків Щербашин 
Особливості реалізації олімпійської освіти в загальноосвітніх навчальних  
закладах………………………………………………………………………………………

 

 
 
511 

 

Євген Яковлів  
Удосконалення кординаційних здібностей студенток спеціальних медичних групп….

 

 
516 

 

Олена Ярмак 
Вплив засобів оздоровчого фітнесу на фізичний стан студенток І-ІІ курсів 
Білоцерківського національного аграрного університету………………………………..

 

 
 
520 

 
ІІ.  НАУКОВИЙ НАПРЯМ 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, 
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТУ 

 

Сергій Афанасьєв 
Адаптаційні можливості серцево-судинної системи в залежності від вегетативного 
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тонусу дітей середнього шкільного віку з порушеннями слуху …………………………526 
 

Вікторія Бакурідзе-Маніна 
Гіпермобільність суглобів: загальна характеристика та особливості прояву………….. 

 

 
531 

 

Римма Баннікова, Юрій Магнушевський 
Метод Кабата у комплексній програмі фізичної реабілітації осіб з наслідками 
судинних захворювань головного мозку…………………………………………………..

 

 
 
538 

 

Богдан Березовський, Ольга Бас 
Особливості реабілітаційного обстеження пацієнтів після ендопротезування 
кульшового суглоба…………………………………………………………………………

 

 
 
542 

 

Оксана Беспалова 
Фітнес-технології у фізичній реабілітації студенток СМГ із ВСД………………………

 

 
546 

 

Оксана Беспалова, Надія Авраменко 
Фізична реабілітація жінок середнього віку з варикозним розширенням вен нижніх 
кінцівок ………………………………………………………………………………………

 

 
 
552 

 

Олена Бондар, Володимир Джевага  
Сучасні технології корекції порушень координаційних здібностей школярів з  
вадами слуху в процесі фізичного виховання…………………………………….……… 

 

 
 
558 

 

Віта Буць, Ольга Бас 
Реабілітаційне обстеження пацієнтів з ДЦП і зрілого віку з порушеним стереотипом 
ходьби……………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
562 

 

Юлія Вінничук 
Вплив харчового функціонального продукту "Апістимул" на деякі показники 
імунологічного та гормонального гомеостазу кваліфікованих спортсменів……………

 

 
 
566 

 

Володимир Вітомський 
Особливості толерантності до фізичних навантажень у осіб з циркуляцією  
фонтана………………………………………………………………………………………

 

 
 
571 

 

Дарина Ганіна 
Засоби фізичної реабілітації для профілактики стресу……………………………………

 

 
579 

 

Світлана Демчук 
Стан розробленості питання формування просторової організації тіла у дітей 
молодшого шкільного віку із депривацією сенсорних систем …………………………..

 

 
 
583 

 

Тетяна Дьомкіна, Вікторія Онищук 
Перспективи застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії в системі  
фізичної реабілітації студенток медичного коледжу,хворих нейроциркуляторною 
дистонією…………………………………………………………………………………….

 

 
 
 
590 

 

Ірина Ільчук, Олег Білянський, Богдан Крук 
Особливості фізичної реабілітації осіб із розсіяним склерозом………………………….

 

 
594 

 

Володимир Котелевський 
Застосування елементів тибетського масажу Ку Ньє у фізичній реабілітації 
вертебральної патології …………………………………………………………………….

 

 
 
599 

 

Людмила Кравчук, Ірина Жарова, Ольга Скомороха 
Особенности применения кинезотерапии в комплексном лечении подростков с 
ожирением……………………………………………………………………………………

 

 
 
604 

Неля Маляр 
Особливості комплексного використання засобів фізичного виховання для 
профілактики захворювань дихальної системи студентів………………………………..

 
 
608 

 

Соломія Мильчук, Ольга Бас 
Особливості побудови реабілітаційно-рекреаційної роботи з дітьми,які мають 
дитячий церебральний параліч……………………………………………………………..

 

 
 
612 
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Тетяна Одинець, Юрій Бріскін 
Особливості впливу фізичної реабілітації на внутрішню картину хвороби  
жінок з постмастектомічним синдромом …………………………………………….. 

 

 
 
619 

 

Тетяна Одинець, Олександр Волик 
Вплив комплексної програми фізичної реабілітації дітей 8-10 років на відновлення 
функціональних можливостей верхньої кінцівки після перелому ліктьової кістки ……

 

 
 
624 

 

Дмитро Опалюк, Марія Балаж 
Застосування елементів хатха-йоги у комплексній реабілітації дітей зі  
сколіотичною хворобою…………………………………………………………………….

 

 
 
629 

 

Петро Петрица  
Динаміка захворюваності студентів груп фізичної реабалітації по нозологіям…………

 

 
635 

 

Ірина Миколаївна Поташнюк 
Використання ігрових прийомів у корекції рухових порушень дошкільників із ДЦП…

 

 
639 

 

Ірина Валентинівна Поташнюк  
Методи фізичної реабілітації жінок при захворюванні на рак молочної залози………..

 

 
645 

 

Пур Хейдари Рудбери Анвар Морад, Всеволод Манжуловский, Александр 
Ломаковский 
Факторы риска и средства реабилитации у больных с нарушением коронарного 
кровообращения …………………………………………………………………………….

 

 
 
 
649 

 

Тетяна Рожкова 
Структура програми фізичної реабілітації для спортсменів високої кваліфікації з 
порушенням постави, що спеціалізуються у спортивних танцях………………………..

 

 
 
654 

 

Романна Руденко  
Дослідження факторів, що визначають доцільність фізичної реабілітації  
спорсменів-інвалідів…………………………………………………………………………

 

 
 
659 

 

Любов Середа 
Новітні гумово-поролонові пристосування у процесі фізичної реабілітації дітей 
дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату……………….……………

 

 
 
664 

 

Роксолана Тимочко-Волошин, Володимир Трач  
Фізичне виховання як шлях до поліпшення стану здоров’я дітей 5 – 9 класів зі 
суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини…………………………………….

 

 
 
668 

 

Юрій Фурман, Олександра Брезденюк 
Анаеробна продуктивність юнаків 17-21 років з різним компонентним складом 
маси тіла………………………………………………………………………………………

 

 
 
673 

 

Максим Ячнюк 
Обґрунтування профілактико-оздоровчої спрямованості засобів активного туризму в 
заняттях зі студентською молоддю…………………………………………………………

 

 
 
678 

 
 


