СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК  2015  №1 (45)

ISSN 1991-0177

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
УДК 378.016:79.055
Толчєва Г. В.
Харківська державна академія фізичної культури

Поліпшення характеристик гнучкості та координаційних здібностей
студенток університетів у процесі занять хатха-йогою протягом
навчального року
Анотація. Мета: визначити результати зрушень у показниках гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів у процесі занять хатха-йогою за розробленою програмою протягом навчального року. Матеріал і методи: у
педагогічному експерименті взяли участь 60 студенток вишів, віком 17–20 років. Проводився педагогічний експеримент та
педагогічні тестування, результати оброблялися методами математичної статистики. Результати: студентки контрольної
групи відвідували лише університетські заняття з фізичного виховання, експериментальна – три рази на тиждень півторагодинні оздоровчі заняття з хатха-йоги. Висновки: у процесі педагогічного експерименту доведена ефективність застосування розробленої програми з хатха-йоги у позааудиторній роботі студенток вищого навчального закладу; зафіксовано середньостатистичні результати характеристик гнучкості і координаційних здібностей студенток університетів та розраховано
наприкінці навчального року відсоткове поліпшення цих показників.
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гнучкості та координаційних здібностей студенток
університетів, що під впливом занять хатха-йогою
протягом навчального року отримують суттєві
поліпшення.
Мета дослідження: визначити результати
зрушень у показниках гнучкості та координаційних
здібностей студенток університетів у процесі занять
хатха-йогою за розробленою програмою протягом
навчального року.
Завдання дослідження:
1. Провести педагогічний експеримент щодо
застосування розробленої програми з хатха-йоги в
позааудиторній роботі студенток вищого навчального
закладу.
2. Зафіксувати на початку, у середині і наприкінці навчального року середньостатистичні результати
характеристик гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів, які регулярно відвідують
позааудиторні заняття з хатха-йоги.
3. Провести відсоткове порівняння зрушення
показників окремої характеристики гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів протягом експериментального періоду занять йогою.
Матеріал і методи дослідження: аналіз даних
спеціальної науково-методичної літератури та мережі
Інтернет, педагогічні тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Для перевірки запропонованої оздоровчої програми з хатха-йоги, що застосовувалась в умовах позааудиторної роботи студенток вищого навчального
закладу, було проведено формуючий експеримент
протягом навчального року. Генеральну сукупність
експерименту становили 60 студенток вищого навчального закладу першого і другого курсу. Сформовано контрольну і експериментальну групи студенток
віком 17–20 років по 30 осіб кожна, які не займалися
будь-якими фізкультурно-оздоровчими системами
або спортом, тобто мали початковий рівень підготовленості. Тестування на початку експерименту зафіксувало, що середньостатистичні показники студенток
обох груп не мали суттєвих відмінностей (p>0,05) у
вихідних характеристиках фізичних якостей.
Для досягнення мети експерименту студентки
контрольної групи відвідували лише заняття з фізич-
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Вступ. Аналіз стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості студентської молоді викликає
значне занепокоєння у ряду педагогів, фізіологів,
медиків та фахівців ін. галузей [1;�������������������
6; 7]. Самостійні
профілактичні заходи та програмні заняття з фізичного
виховання у вищих навчальних закладах лише
незначно покращують наявну ситуацію. Проте згідно
нормативних документів навчальну університетську
програму можливо доповнювати організацією
позааудиторної роботи фізкультурно-оздоровчої
та вихованої спрямованості [1; 8], що сприятиме
вирішенню комплексу похідних завдань. Позитивний
ефект передбачається отримати при створенні
студентських груп, в яких систематично застосовувати
сучасні фітнес технології та відомі оздоровчі системи.
Однією з популярних у світі оздоровчих систем,
що поширюється серед вітчизняного населення, є
йога. У свою чергу, систематичне застосування цієї
оздоровчої системи на позааудиторних заняттях
потребує проведення наукового обґрунтування
щодо її впливу на студентський організм та надання
методичних рекомендації відносно особливостей
фізіологічного розвитку та фізичного стану контингенту
тих, хто складає сформовану групу. Актуальності
дослідженню додає позитивний комплексний вплив
оздоровчої системи йоги на жіночий організм, і
тому постає необхідність визначити рівень зрушень
у показниках окремих фізичних якостей студенток
протягом навчального року.
У сучасних публікаціях відмічається значний
ефект від практики занять йогою [4; �������������
15], і зокрема для жінок, що підтверджується [2;���������������
5; 9; 13], де
проводиться застосування вправ з йоги для корекції
осанки та підвищення рівня їх здоров’я. Нами була
розроблена програма занять з хатха-йоги (вид йоги
акцентований на виконанні фізичних вправ – «асан»)
для студенток початкового рівня підготовленості,
що рекомендована для реалізації у позааудиторній
роботі вищих навчальних закладів [11; 12]. У даній
роботі висвітлюються показники характеристик
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менту – 15,23 град., а наприкінці на 11% краще ніж на
початку – 15,87 град. В експериментальній групі виявлено аналогічні результати у студенток, що протягом
навчального року збільшувалися від 14,37 град. до
16,73 град. після другого тестування та до 19,33 град.
наприкінці експерименту, що складало загальне
поліпшення у 35%. Оцінка рухливості хребетного
стовпа при нахилі вперед із положення стоячи на гімнастичній лаві виявила у студенток контрольної групи
на початку експерименту позначки 8,13 см, після другого заміру – 9,07 см, а у кінці навчального року відбулося загальне покращення на 37% та склало 11,13 см.
В експериментальній групі студенток аналогічні результати на початку формуючого експерименту дорівнювали 7,93 см, в середині – 10,47 см, а після третього заміру зафіксовано поліпшення у 96% з позначкою
15,57 см. Результати розгинання хребетного стовпа у
тесті «міст» у студенток контрольної групи на початку
експерименту складали 53,47 см, після другого заміру становили 53,03 см, а наприкінці навчального року
поліпшилися до 51,53 см, що відобразило загальне
покращення на 4%. В експериментальній групі протягом навчального року виявлено наступні показники,
а саме: на початку 53,53 см, у середині – 50,47 см, а
після третього заміру – 47,73 см із загальним поліпшенням у 11%.
Характеристики координаційних здібностей студенток протягом експерименту фіксувались за допомогою човникового бігу 4х9 м, статичної рівноваги з відкритими і закритими очима. У контрольній
групі студенток протягом року статистично значущі
(р<0,01) розбіжності виявлені тільки між показниками
другого та третього тестування, в експериментальній
групі студенток спостерігалися статистично значущі
(р<0,01) результати між усіма позначками педагогічних тестів на виявлення координаційних характеристик протягом експериментального періоду. Так,
відсоткове поліпшення результатів студенток контрольної групи в човниковому бігу 4х9 м складало 5% із
зафіксованими позначками у: 10,98; 10,83; 10,47 с. В
експериментальній групі студенток аналогічне покращення дорівнювало 6% між вихідним та кінцевим результатами протягом навчального року: 11,03; 10,64;
10,34 с.
Результати статичної рівноваги з відкритими
і закритими очима у студенток контрольної групи
на початку експерименту мали позначку у 84,97 с і
16,57 с, в середині експерименту – 53,03 с і 15,23 с,
а наприкінці – 51,53 с і 15,87 с, що на 4% і 11% краще ніж на початку. В експериментальній групі аналогічні показники студенток протягом навчального
року збільшувалися від 89,43 с і 16,03 с на початку
навчального року до 129,63 с і 23,87 с після другого
тестування та до 178,27 с і 28,87 с наприкінці експерименту, що складало загальне поліпшення у 99% і
80% відповідно.
При порівнянні показників прояву гнучкості і координаційних здібностей студенток контрольної групи
(n=30) та експериментальної групи (n=30) наприкінці формуючого експерименту (таблиця) зафіксовано
статистично значущі відмінності при p<0,05 і p<0,01,
що свідчить про суттєве поліпшення цих характеристик та доводить ефективність розробленої програми з
хатха-йоги для занять зі студентками у позааудиторній роботі вищого навчального закладу.
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ного виховання, що передбачені навчальною програмою для вищого навчального закладу. Студентки експериментальної групи, окрім планових навчальних
занять з фізичного виховання, додатково в умовах
позааудиторної роботи три рази на тиждень відвідували півторагодинні оздоровчі заняття з хатха-йоги,
де виконували тренувальну програму висвітлену у
джерелі [12].
Позитивний вплив запропонованої програми
оцінювався за змінами отриманих результатів контрольних випробувань у середині і у кінці експериментального періоду, що за даними [3; 10] надає змогу
оперативно та об’єктивно визначити інформативні
характеристики наявного стану випробуваних. Для
аналізу зафіксованих середньостатистичних показників студенток контрольної та експериментальної
груп застосовувався порівняльний метод. Аналіз проводився у кожній групі окремо, а саме: результати
контрольного випробування студенток на початку експерименту порівнювалися з показниками у середині
і у кінці навчального року за методикою Ст’юдента та
розраховувалися відсоткові зміни між середньостатистичними результатами характеристик гнучкості і
координаційних здібностей на початку та наприкінці
експериментального навчального року.
Дослідження характеристик гнучкості студенток у формуючому експерименті здійснювалось за
допомогою батареї наступних педагогічних тестів:
поздовжній і поперечний шпагати, плечовий суглоб,
латерофлексія хребетного стовпа, згинання хребетного стовпа при нахилі вперед із положення стоячи
на гімнастичній лаві, розгинання хребетного стовпа
у тесті «міст». Тести для визначення координаційних
здібностей були такі: човниковий біг 4х9 м, статична
рівновага з відкритими і закритими очима.
Результати дослідження та їх обговорення.
Проводячи аналіз досліджених показників гнучкості, із
таблиці видно, що у контрольній групі студенток відсутня достовірність розбіжностей (р>0,05) між більшістю
зафіксованих результатів протягом року і, навпаки,
в експериментальній групі студенток спостерігалися статистично значущі (р<0,05 і р<0,01) результати
між усіма позначками тестів на виявлення динаміки
гнучкості протягом експериментального періоду. Так,
на початку експерименту рівень поздовжнього і поперечного шпагатів у контрольній групі студенток складав 159,67 град. і 149,83 град., у середині експерименту – 162,03 град. і 151,93 град., а наприкінці на 3%
і 4% краще ніж на початку – 165,07 град. і 155,93 град.
відповідно. В експериментальній групі аналогічні результати студенток протягом навчального року збільшувалися від 160,27 град. і 148,87 град. на початку
навчального року до 167,23 град. і 156,73 град. після
другого педагогічного тестування та до 171,20 град. і
162,17 град. наприкінці експерименту, що склало загальне поліпшення на 7% і 9%. Відсоткове поліпшення
показника рухливості плечового суглобу у студенток
контрольної групи за період формуючого експерименту склало 8% (69,07; 71,13; 74,63 град.). В експериментальній групі студенток покращення відбулося
на рівні 15% та згідно результатів трьох замірів протягом навчального року: 69,73; 75,83; 80,13 град. На
початку експерименту латерофлексія хребетного
стовпа виявила показники контрольної групи студенток з позначкою у 14,27 град., у середині експери-
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Висновки:
1. Проведено педагогічний експеримент та доведена ефективність застосування розробленої програми з хатха-йоги у позааудиторній роботі студенток
вищого навчального закладу.
2. Зафіксовано середньостатистичні результати характеристик гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів у контрольній та експериментальній групах.
3. Розраховано наприкінці навчального року
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відсоткове поліпшення показників гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів та
визначено перевагу результатів експериментальної
групи, які займалась за розробленою програмою з
хатха-йоги.
Перспективи подальших досліджень. Планується проведення аналізу щодо визначення впливу
експериментальної методики з хатха-йоги на швидкісно-силові характеристики студенток університетів
протягом навчального року.
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Аннотация. Толчева А. В. Улучшение характеристик гибкости и координационных способностей студенток
университетов в процессе занятий хатха-йогой в течение учебного года. Цель: определить результаты сдвигов в показателях гибкости и координационных способностей студенток университетов в процессе занятий хатха-йогой по разработанной программе в течение года. Материал и методы: в педагогическом эксперименте приняли участие 60 студенток
вуза в возрасте 17–20 лет. Проводился педагогический эксперимент и педагогические тестирования, результаты обрабатывались методами математической статистики. Результаты: студентки контрольной группы посещали только университетские занятия по физическому воспитанию, экспериментальной – три раза в неделю полуторачасовые оздоровительные
занятия по хатха-йоге. Выводы: в процессе педагогического эксперимента доказана эффективность применения разработанной программы по хатха-йоге во внеаудиторной работе студенток вуза; зафиксированы среднестатистические результаты характеристик гибкости и координационных способностей студенток университетов и рассчитано в конце учебного
года процентное улучшение этих показателей.
Ключевые слова: хатха-йога, студентки, университет, занятия, гибкость, координация.
Abstract. Tolchieva G. Improving the performance of flexibility and coordination abilities university girls-students in
the process of hatha-yoga classes during the university year. Purpose: to determine the results of changes in terms of flexibility and coordination abilities of university students in the process of hatha-yoga developed by the program during the year. Material
and methods: a pedagogical experiment was attended by 60 students of the university at the age of 17–20 years. Conducted pedagogical experiment and educational testing, the results were processed by methods of mathematical statistics. Results: the control
group students only attended university studies in physical education, experimental – three times a week, hour and a half fitness
classes on hatha-yoga. Conclusions: in the pedagogical experiment proved the effectiveness of the developed program on hathayoga in extracurricular work of students of the university; the average results recorded characteristics of flexibility and coordination
abilities of university students and calculated at the end of the university year, the percentage improvement in these indicators.
Keywords: hatha-yoga, students, university classes, flexibility, coordination.
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