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Дисертаційне дослідження присвячене розкриттю та урахуванню 

акмеологічних засад розвитку рухових якостей студенток закладів вищої 

освіти в умовах професійної підготовки. 

За результатами узагальнення наукових розвідок в галузі фізичної 

культури і спорту засвідчено важливість розвитку рухових якостей студентів 

закладів вищої освіти з урахуванням гендерних відмінностей, зокрема, 

урахування особливостей жіночого організму. Встановлено необхідність 

розподілення фізичного навантаження за фазами оваріально-менструального 

циклу, що обумовлює важливість передбачення системи організації 

педагогічних впливів, яке завдяки комплексному застосуванню споріднених 

видів фізичних вправ забезпечуватиме підвищення мотивації дівчат-

студенток до занять руховою активністю. Показано, що важливість розвитку 

рухових якостей для дівчат має бути мотивованим, що можливе за рахунок 

усвідомлення кореляції власного професійного становлення та розвитку 

власних рухових якостей, а також орієнтації на успішність у розвитку «Я-

концепції», яка базується на використанні акмеологічного підходу. 

Зазначеним обґрунтовано важливість урахування акмеологічних засад для 

ефективного розвитку рухових якостей студенток у процесі їхньої 

професійної підготовки. 

Показано, що врахування спеціалізації професійної діяльності 

передбачає професійні та особистісні акме, які впливають на рухові якості. 

Встановлено, що факторами впливу на рухові якості студенток ЗВО в умовах 



професійної підготовки є: ціннісне ставлення до здоров’я та достатньої 

фізичної підготовленості; специфіка майбутньої професійної діяльності; 

особливості фізичної працездатності, професійної рухової активності та 

необхідний рівень фізичного здоров’я майбутніх фахівців; професійні та 

особистісні акме, які виражаються у мотивації до рухової діяльності та 

психологічних станах студенток ЗВО у процесі розвитку і вдосконалення 

рухових якостей. 

Проведення дослідження передбачало чотири етапи.  

1-й етап (листопад 2017 – травень 2018 рр.) включав вивчення стану 

досліджуваної проблеми: аналіз та узагальнення даних спеціальної науково- 

методичної літератури і документальних матеріалів з теми дослідження; 

визначення мети, завдань, об’єкту та предмету дослідження; вибір методів 

дослідження та підготовка інструментарію для забезпечення 

експериментального дослідження (анкети, тести, діагностичні методики, 

інвентар та обладнання).  

2-й етап (червень 2018 – грудень 2018 рр.) передбачав вивчення 

практичного досвіду та програм фізичного виховання студенток ЗВО в 

умовах професійної підготовки, дослідження та обґрунтування 

акмеологічних засад розвитку рухових якостей студенток ЗВО в умовах 

професійної підготовки, а також аналіз стану розвитку рухових якостей 

студенток ЗВО в умовах професійної підготовки. 

3-й етап (січень 2019 – травень 2020 рр.) містив розробку структури та 

змісту програми розвитку рухових якостей студенток в умовах професійної 

підготовки на акмеологічних засадах; розробку авторської інформаційної 

системи «Рух – це життя»; проведення педагогічного експериментального 

дослідження з метою перевірки ефективності розробленої програми. 

Педагогічний експеримент передбачав впровадження розробленої програми 

розвитку рухових якостей студенток в умовах професійної підготовки на 

акмеологічних засадах в освітній процес експериментальної групи з 



подальшим порівнянням з контрольною групою, що займалася за 

традиційною методикою професійно-прикладної фізичної підготовки.  

4-й етап (червень 2020 – січень 2021 рр.) передбачав проведення 

аналізу та узагальнення результатів наукового дослідження, статистичне 

опрацювання одержаних результатів і відповідну їх інтерпретацію, 

оформлення актів впровадження, написання дисертаційної роботи. 

На підставі експертного оцінювання встановлено, що на розвиток 

рухових якостей студенток ЗВО в умовах професійної підготовки впливають 

не лише сутнісні характеристики професійної підготовки, а й навички 

самоосвіти та подальшого самовдосконалення, що обумовлює досягнення 

власних вершин: професійного й особистісного акме.  

Провідними акмеологічними засадами розвитку рухових якостей 

студенток ЗВО в мовах професійної підготовки визначені: А – ціннісне 

ставлення до здоров’я; Б – формування здорового способу життя; В – умови 

для фізичного розвитку відповідно до проф. спрямованості; Г – умови для 

духовного та соціального розвитку; Д – самоосвіта; Е – фізичне 

самовдосконалення. 

Визначені акмезасади мають враховуватися викладачами при виборі 

шляхів розвитку рухових якостей, серед яких: І – застосування різних видів 

фізичних вправ залежно від професійної спрямованості; ІІ – рухова 

активність у позанавчальний час; ІІІ – покращення емоційного фону; ІV – 

формування особистісних якостей; V – управління процесом власного 

здоров’язбереження (мотивація ЗСЖ). 

Також важливими є умови розвитку рухових якостей: 1) вік; 

2) спадковість; 3) соціальні умови та напрям обраної професії; 4) організація 

ФВ залежно від стану здоров’я та типологічних особливостей; 5) руховий 

досвід, рухова активність  та спортивні досягнення. 

Встановлення залежностей між цими категоріями сприяло 

розробленню тривимірної моделі, яка акумулює оптимальні поєднання 

трійок елементів для урахування акмезасад розвитку рухових якостей 



студенток ЗВО в умовах професійної підготовки та базується на авторській 

програмі розвитку рухових якостей студенток в умовах професійної 

підготовки на акмеологічних засадах.  

Програма розвитку рухових якостей студенток ЗВО в умовах 

професійної підготовки на акмеологічних засадах містить чотири 

структурних компоненти: 1) цільовий компонент, в якому визначається мета 

та завдання діяльності викладача з фізичного виховання у ЗВО різних 

профілів; 2) базовий компонент, де визначаються шляхи врахування 

акмезасад розвитку рухових якостей студенток ЗВО різних профілів в умовах 

професійної підготовки; 3) методичний компонент, де визначаються форми, 

методи та засоби фізичного виховання, що дозволять викладачу розвивати 

рухові якості студенток ЗВО в умовах професійної підготовки на 

акмеологічних засадах; 4) контролюючий компонент, який відображає 

методи контролю, а також критерії оцінки ефективності розробленої 

програми розвитку рухових якостей студенток ЗВО різних профілів в умовах 

професійної підготовки. 

Цільовий компонент програми розвитку рухових якостей студенток в 

умовах професійної підготовки на акмеологічних засадах забезпечує 

усвідомлення викладачами ЗВО умов досягнення мети та завдань розвитку 

рухових якостей студенток ЗВО різних профілів в умовах професійної 

підготовки. Метою авторської програми розвитку рухових якостей студенток 

в умовах професійної підготовки на акмеологічних засадах є формування 

ціннісного ставлення до здоров’я, формування відповідального ставлення до 

здорового способу життя, створення умов для повноцінного фізичного та 

духовного розвитку, самоосвіти та подальшого фізичного 

самовдосконалення, тобто цілеспрямований рух до професійного й 

особистісного акме.  

Завдання програми є:  

 сприяти ефективному розвитку рухових якостей студенток ЗВО 

різних профілів в умовах професійної підготовки, як наслідок, оволодіння  



 життєво та професійно необхідними навичками та вміннями;  

 сприяти зміцненню здоров’я, всебічному фізичному розвитку, 

загартовування, засвоєння стійких гігієнічних навичок;  

 сприяти формуванню мотивації до занять фізичної культури і спорту 

і здорового способу життя, розвиток уміння працювати та контролювати 

себе, волі та наполегливості, стимулювання бажання долати труднощі; 

 сприяти повноцінному фізичному та духовному розвитку, самоосвіти 

та подальшого самовдосконалення студенток ЗВО різних профілів в умовах 

професійної підготовки. 

Зміст програми забезпечує:  

 розвиток широкого кола основних фізичних якостей, підвищенню 

функціональних можливостей різних органів і систем організму студенток 

ЗВО відповідно до їх індивідуальних особливостей;  

 збільшення обсягу різнобічної фізичної підготовки із застосуванням 

засобів та методів адаптивної фізичної культури та спорту відповідно до 

професійної спрямованості;  

 адаптацію організму з урахуванням основних дефектів у здоров’ї, 

профілактиці супутніх захворювань і вторинних відхилень за допомогою 

фізичних вправ;  

 збільшення об’єму та інтенсивності навантажень тренувального 

процесу з урахуванням рухових можливостей студенток ЗВО різних профілів 

в умовах професійної підготовки. 

Методологічною основою розроблення програми стали 

фундаментальні роботи провідних фахівців в галузі основ теорії та методики 

фізичного виховання, основ теорії і методики професійно-прикладної 

фізичної підготовки, біомеханіки спорту, основ навчання руховим діям, 

використання ІТ в спортивній підготовці. 

За результатами проведеного експерименту встановлено, що програма 

розвитку рухових якостей студенток ЗВО в умовах професійної підготовки 



на акмеологічних засадах сприяла поліпшенню антропометричних 

показників студенток. 

 

 

У роботі уперше: 

 теоретично обґрунтовано структуру та зміст програми розвитку 

рухових якостей студенток ЗВО в умовах професійної підготовки на 

акмеологічних засадах;  

 систематизовано форми, засоби та методи фізичного виховання 

студенток ЗВО в умовах професійної підготовки з урахуванням 

акмеологічних засад розвитку в них рухових якостей; 

 розроблено інформаційну систему «Рух – це життя» для розвитку 

рухових якостей студенток ЗВО в умовах професійної підготовки на 

акмеологічних засадах. 

Підтверджено: 

 недостатність рівня рухової активності студенток;  

 тренд погіршення показників фізичного стану молодих жінок;  

 позитивний вплив занять фізичною культурою і спортом на фізичні 

підготовленість, працездатність, функції серцево-судинної та дихальної 

систем людського організму; 

 необхідність врахування біологічної циклічності функцій жіночого 

організму та стану здоров’я при плануванні системи фізичного виховання 

студенток закладу вищої освіти у процесі їх професійної підготовки на 

акмеологічних засадах; 

 особливості використання різних форм, методів та засобів фізичного 

виховання для розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в 

умовах їх професійної підготовки; 

 показники загального фізичного стану студенток при оцінці 

ефективності програм з фізичного виховання студентської молоді. 

Доповнено і розширено: 



 результати практичного досвіду розвитку рухових якостей студенток 

ЗВО в умовах професійної підготовки;  

 матеріали про особливості динаміки загального фізичного стану 

студенток ЗВО та його окремих компонентів;  

 результати наукових розвідок про важливість урахування фаз ОМЦ 

(біологічної циклічності функцій жіночого організму) при плануванні 

фізичних навантажень у фізкультурно-оздоровчому процесі;  

 експериментальний матеріал щодо наявності сприятливих та 

несприятливих фаз ОМЦ жінок під час інтенсивної рухової активності;  

 методики організації та проведення занять у відповідності до 

фізичної підготовленості студенток, їхніх морфофункціональних та 

індивідуально-психологічних можливостей;  

 матеріали про форми, методи й засоби фізичного виховання щодо 

розвитку рухових якостей, поліпшення стану фізичного здоров’я, 

забезпечення гармонійного розвитку особистості на засадах акмеологічного 

підходу.  

Ключові слова: рухові якості, акмеологічні засади розвитку рухових 

якостей, студентки ЗВО, програма розвитку рухових якостей, гендерні 

відмінності. 
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