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УДК 378.091.26:796.012.656 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ РИТМУ У СТУДЕНТІВ, 

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

Вікторія Кізім, Тамара Чернишенко  

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 
Анотації: 

Актуальність теми дослідження. 
Фахова підготовка майбутніх спеціалістів 
фізичної культури і спорту має бути спря-
мована на оволодіння передовими техно-
логіями, проведення занять фізичною 
культурою з використанням музичного 
супроводу. Мета дослідження полягала 
в дослідженні відчуття ритму музичного 
розміру 3/4 у студентів факультету фізич-

 
Comparative Characteristics of Rhythm 

Level in Students Studying at the Faculty of 
Physical Education and Sports  

Topicality of the topic. The professional 
training of future specialists of physical 
culture and sports should be aimed at 
mastering the advanced technologies, 
conducting physical culture classes with the 
use of musical accompaniment. The aim of 

 
Сравнительная характеристика уровня 

ритма у студентов, обучающихся на 
факультете физического воспитания и спорта 

Актуальность темы исследования. Про-
фессиональная подготовка будущих специалис-
тов физической культуры и спорта должна 
быть направлена на овладение передовыми тех-
нологиями, проведения занятий физической 
культурой с использованием музыкального со-
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ного виховання на заняттях з ритміки і 
хореографії. Методи дослідження: огляд 
літературних джерел, педагогічне спосте-
реження, комплексний тест контролю 
відчуття ритму на м/р 3/4, методи матема-
тичної статистики. Комплексний тест 
контролю відчуття ритму на м/р – 3/4 
здійснювався різними завданнями і оці-
нювався відповідно від одного до п’яти 
балів. Результати дослідження. У роботі 
представлені результати рівня ритму, яке 
виконувалось і оцінювалось за п’ятьма 
завданнями юнаками і дівчатами. Най-
складніше виявилось виконання коорди-
наційних завдань, які відповідають рівню 
вище середньому і високому. Відповідно 
показали вище середній рівень 80% (юна-
ки) і 95% (дівчата) і високий рівень відпо-
відно 69,4% (хлопці) та 78,95% (дівчата). 
Виявлено середні величини показників 
ритму юнаків і дівчат з п’яти завдань му-
зичного розміру – 3/4. Найвищий показ-
ник отримано з п’ятого завдання, як у 
хлопців, так і у дівчат. Найвища різниця в 
результатах визначена між третім і чет-
вертим завданням. У хлопців цей показник 
складає 1,14 бала, у дівчат – 1,09 бала.  

Висновки. Зробивши аналіз отрима-
них результатів рівня ритму юнаків і дів-
чат можна підвищити ефективність ви-
кладання ритмічної підготовленості сту-
дентів, включаючи обґрунтуванні методи 
і засоби цілеспрямованого формування 
розвитку музичного ритму у студентів на 
заняттях з дисципліни «Ритміка і хорео-
графія».  

the study the sense of rhythm of musical size 
3/4 in students of the Faculty of Physical 
Education in the classes of rhythm and 
choreography. To solve these problems, the 
following research methods were used: 
literature review, pedagogical observation, 
comprehensive test of rhythm sensing on m / 
y 3/4, methods of mathematical statistics. The 
complex test of rhythm control on the m / y – 
3/4 was carried out by different tasks and was 
evaluated according to one to five points. 
Research results. The work presents the 
results of the rhythm level, which was 
performed and evaluated by five tasks for 
boys and girls. The most difficult was the 
fulfillment of coordination tasks, which 
correspond to the level above the average and 
high. Accordingly, they showed above 
average levels of 80% (boys) and 95% (girls) 
and a high level of 69.4% (boys) and 78.95% 
(girls) respectively. The average values of the 
rhythm of boys and girls of five tasks of 
musical size – 3/4 were found. The highest 
score was obtained from the fifth task for 
both boys and girls. The highest difference in 
results is determined between the third and 
fourth tasks. In boys, this figure is 1.14 
points, in girls – 1.09 points.  

Conclusions. By analyzing the results of 
the rhythm level of boys and girls, it is 
possible to increase the efficiency of teaching 
rhythmic preparedness of students, including 
substantiation of methods and means of 
purposeful formation of the development of 
musical rhythm in students in the lessons of 
the discipline "Rhythm and choreography". 

провождения. Цель исследования заключа-
лась в исследовании чувство ритма музыкаль-
ного размера 3/4 студентов факультета физи-
ческого воспитания на занятиях по ритмике и 
хореографии. Методы исследования: обзор 
литературных источников, педагогическое на-
блюдение, комплексный тест контроля чувство 
ритма на м / р 3/4, методы математической ста-
тистики. Комплексный тест контроля чувство 
ритма на м / р – 3/4 осуществлялся разными за-
дачами и оценивался соответственно от одного 
до пяти баллов. Результаты исследования. В 
работе представлены результаты уровня ритма, 
которое выполнялось и оценивалось по пяти за-
дачами юношами и девушками. Самое сложное 
оказалось выполнение координационных задач, 
которые соответствуют уровню выше среднем 
и высоком. Согласно показали выше среднего 
уровня 80% (юноши) и 95% (девушки) и высо-
кий уровень соответственно 69,4% (мальчики) 
и 78,95% (девушки). Выявлено средние величи-
ны показателей ритма юношей и девушек из 
пяти задач музыкального размера – 3/4. Самый 
высокий показатель получен с пятого задачи, 
как у ребят, так и у девушек. Самая высокая раз-
ница в результатах определена между третьим 
и четвертым заданием. У ребят этот показатель 
составляет 1,14 балла, у девушек – 1,09 балла.  

Выводы. Сделав анализ полученных ре-
зультатов уровня ритма юношей и девушек 
можно повысить эффективность преподавания 
ритмической подготовленности студентов, 
включая обосновании методы и средства целе-
на-правленного формирования развития музы-
кального ритма у студентов на занятиях по дис-
циплине «Ритмика и хореография». 

Ключові слова:  
ритміка, музичний ритм, музичний роз-
мір (3/4), студенти фізичної культури 
і спорту. 

 
rhythmics, musical rhythm, musical size (3/4), 
students of physical culture and sports. 

 
ритмика, музыкальный ритм, музыкальный 
размер (3/4), студенты физической культуры 
и спорта. 

 

Постановка проблеми. Сьогодення вимагає від вищих навчальних закладів підготовки 

спеціалістів, здатних на високому рівні виконувати професійні функції і бути конкурентоспро-

можним на ринку праці. Тому важливим завданням вищої педагогічної освіти є підготовка фахів-

ця, що володіє навичками професійної діяльності, які дозволяють швидко адаптуватися в соціумі. 

Сучасні наукові дослідження з проблеми підготовки майбутнього фахівця фізичної культури 

вказують на те, що фізична культура розглядається як складова частини культури суспільства, 

спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей, морально-вольових та інтелек-

туальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості [1]. Виходячи з 

цього, фахова підготовка майбутніх вчителів фізичної культури, тренерів має бути спрямована на 

оволодіння передовими технологіями проведення уроків фізичної культури з музичним супро-

водом. 

Перебудова навчального процесу у системі вищої школи, орієнтована на формування нового 

типу активно-творчої особистості. Це актуалізує пошук різноманітних методів, прийомів, засобів 

та інноваційних технологій навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей проведення занять з 

ритміки і хореографії присвячено праці Т. Т. Роттерс (1989, 2002, 2005), В. В. Матова (1985), 

Т. С. Лисицької (1985), Г. В. Бермудас (2007), Т. М.Кравчук, Н. М. Санжарова, Ю. В. Голенкова 

(2008), В. М. Кізім (2014), Т. М. Чернишенко, М. В. Стародонова (2019) та інших [1, 3, 15]. 

Розвивати музично-ритмічні здібності означає більш успішно формувати гармонійно 

розвинену особистість. Якості, що формуються під час виконання танцювальних та ритмічних 

вправ носять універсально-особистісний характер, здатний позначатися в будь-якому вигляді у 
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подальшій професійній діяльності. У структурі музично-ритмічних здібностей майбутніх 

спеціалістів ми виокремили ті компоненти, що розвиваються на зайняттях з фахової підготовки – 

це почуття ритму, музично-ритмічна пам’ять, музичне відчуття та сприйняття. Водночас, у 

науковій літературі здебільшого досліджувалось відчуття ритму [1, 4, 6, 7, 13,14 ]. Зокрема, одні з 

них ґрунтовно досліджують ритм, як домінуючий компонент взаємодії фізичного і естетичного 

виховання [10, 11], інші основну увагу звертали на розвиток ритму у студентів, за допомогою 

різних видів аналізаторів [13], досліджування відчуття ритму у дівчат, які займаються в секції 

художньої гімнастики [4, 5, 14]. 

Засновником системи музично-ритмічного виховання вважається швейцарський музикант, 

композитор, педагог Еміль Жак-Далькроз, який висунув ідею використання ритмічних рухів під 

музику. Розробивши комплекс ритмічних вправ, якій він назвав «Сольфеджіо для тіла», Далькроз 

прагнув розвинути в учнів гарну слухо-рухову реакцію, яка б здатна адекватно відповідати рухом 

на музику. Далькроз вважав, що якщо тіло виховується фізичними вправами, то «дух» – 

музикою, яка є рухом у часі, а мелодія – ритмічним чергуванням звуків. Ритм в музиці і ритм при 

виконанні танцювальних вправ дуже тісно пов’язані, оскільки у них спільна основа – рух. 

Тому, на нашу думку, одним із засобів розвитку музично-ритмічних здібностей студентів у 

виші є дисципліна «Ритміка і хореографія». Заняття ритмікою є однією зі складових професійної 

підготовки фахівців в галузі фізичної культури. Вони спрямовані на вдосконалення музичної і 

рухової культури студентів. 

Попри значну увагу науковців до питання підготовки майбутніх спеціалістів фізичної куль-

тури і спорту проблемі розвитку музично-ритмічних здібностей, як складової індивідуальних 

творчих здібностей майбутніх учителів, тренерів не приділено значної уваги. 

Мета роботи. Мета роботи полягала в дослідженні відчуття ритму музичного розміру 3/4 

студентів факультету фізичного виховання.  

Для досягнення мети вирішувались такі завдання: 

1. Вивчити і узагальнити сучасний стан питання з цієї проблеми.  

2. Дослідити рівень ритму музичного розміру (м/р) 3/4 юнаків і дівчат на заняттях з ритміки і 

хореографії. 

Дисципліна «ритміка і хореографія » викладається студентам освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Бакалавр» зі спеціальності Середня освіта (фізична культура), Фізична культура і спорт, 

Середня освіта (здоров’я людини), що відповідає програмним вимогам. Вивчення загальних та 

спеціальних питань з дисципліни «Ритміка і хореографія» складає основну частину формування 

теоретико-методичної підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихання та спорту. 

Дослідження відбувалося під час занять з дисципліни «Ритміка і хореографія» студентів 

факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського. У педагогічному дослідженні взяли участь 68 юнаків та 23 

дівчини віком від 17 до 19 років.  

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: огляд 

літературних джерел, педагогічне спостереження, комплексний тест контролю відчуття ритму на 

м/р 3/4, методи математичної статистики. 

 Комплексний тест контролю відчуття ритму на м/р – 3/4 здійснювався різними завданнями і 

оцінювався відповідно від одного до п’яти балів. Завдання включало: виконання танцювальних 

кроків на м/р 3/4, диригування на м/р 3/4 та диригування каноном на м/р 3/4.  

Виконання танцювальних кроків на м/р 3/4 здійснювалось на місці, а також в русі просуваю-

чись вперед. На один музичний такт виконувалось три кроки.  

Диригування виконувалось з вихідного положення рук вгору. На раз –руки опускаються до 

низу, на два – руки в сторони, на три – руки вгору (тобто приймають вихідне положення). 

Завдання виконується на один музичний такт. 



І. Науковий напрям 
 

 
64 

 

Диригування на м/р 3/4 на сильні долі виконується з вихідного положення руки вгору. 

Завдання здійснюється на три музичних такти.  

1 такт:  1 – руки вниз; 

2, 3 – пауза. 

2 такт: 1 – руки в сторони; 

2, 3 – пауза. 

3 такт: 1 – руки в гору; 

2, 3 – пауза. 

Диригування каноном на м/р 3/4 виконується з вихідного положення руки вгору. Права рука 

виконує диригування на кожний рахунок (1, 2, 3), ліва рука виконує завдання на рахунок – один, 

два, три – пауза. Завдання здійснюється на три музичних такта.  

1 такт: 1 – обидві руки вниз; 

2 – права в сторону, ліва внизу; 

3 – права в гору, ліва внизу. 

2 такт: 1 – права рука вниз, ліва в сторону; 

2 – права рука в сторону, ліва в сторону; 

3 – права рука в гору, ліва в сторону. 

3 такт: 1 – права рука вниз, ліва вгору; 

2 – права рука в сторону, ліва в гору; 

3 – права рука в гору, ліва рука в горі. Завдання закінчується, коли обидві руки 

будуть вгорі. 

1 завдання – оцінка 1 бал. Студент виконує танцювальні кроки на м/р 3/4 – (вальс) і 

одночасно рахує музику (1, -2, -3) завдання виконується на 8 тактів. 

2 завдання – оцінка 2 бали. Студент виконує танцювальні кроки на м/р 3/4 одночасно 

виконує диригування на м/р 3/4, та здійснює рахунок музики. Завдання виконується на 8 тактів. 

3 завдання – оцінка 3 бали. Студент виконує танцювальні кроки на м/р 3/4 одночасно 

виконує диригування на сильні долі і здійснює рахунок музики. Завдання виконується на 9 

тактів. 

4 завдання – оцінка 4 бали. Студент виконує танцювальні кроки на м/р 3/4 і одночасно 

виконує диригування каноном на м/р 3/4 і здійснює рахунок музики. Завдання виконується на 

9 тактів. 

5 завдання – оцінка 5 балів. Студент виконує танцювальні кроки на м/р 3/4 і одночасно 

виконує диригування каноном на м/р 3/4 (права рука виконує завдання на кожний рахунок, ліва 

рука на сильні долі) через три музичних такта, диригування каноном здійснюється з лівої руки, 

тобто ліва рука виконує завдання на кожний рахунок, права на сильні долі, в той же час студент 

здійснює рахунок. Завдання виконується на 12 тактів.  

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані показники оцінки якісної характе-

ристики рівня диригування на м/р – 3/4 студентами факультету фізичного виховання і спорту 

дозволили перевірити їх ефективність (табл. 1). 

Всі завдання були розподілені на п’ять рівнів складності. Відповідно перше завдання 

відповідало «низькому рівню» п’яте завдання «високому рівню». Аналізуючи результати тесту 

рівня виконання диригування на м/р 3/4 різними завданнями було виявлено, що всі дівчата і 

хлопці виконали перше і друге завдання на 100%, яке оцінюється, як «низький» та «нижче 

середній» рівні.  

Третє завдання, що дорівнює «середньому рівню» виконали із 68 хлопців тільки 45 в 

відсотках склало 66,17%, у дівчат цей показник виявлено більше і складає – 86,96%. Тобто 20 

дівчат із 23 показали «середній рівень» виконання третього завдання. Труднощі в цьому тесті у 

хлопців було виявлено при виконанні завдання ритму руками на м/р 3/4.  
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Таблиця 1 

Показники якісної характеристики рівня диригування на музичний розмір 3/4 

студентів факультету фізичного виховання і спорту 

№ 

п/п 
Зміст завдань на музичний розмір 3/4 

Юнаки 

(n=68 ) 

Дівчата 

(n= 23 ) 

кількість 

участь/виконали 
% 

кількість 

участь/виконали 
% 

1. 1 завдання (низький рівень ) 68/68 100 23/23 100 

2. 2 завдання (нижче середній рівень) 68/68 100 23/23 100 

3. 3 завдання (середній рівень) 68/45 66,17 23/20 86,96 

4. 4 завдання (вище середній рівень) 45/36 80,0 20/19 95,0 

5. 5 завдання (високий рівень) 36/25 69,4 19/15 78,95 
 
Найскладніше виявилось виконання координаційних завдань четверте і п’яте, які 

відповідають рівню «вище середньому» і «високому». Із 45 хлопців спроможні були виконати 

завдання 36 студентів, що склало 80%. У дівчат показники краще порівнюючи з хлопцями, 19 

дівчат із 20 показали рівень «вище середній» в відсотках відповідає 95%. П’яте завдання, яке 

виконувалось на м/р 3/4 має певну складність. Одночасно виконувались рухи руками і 

танцювальними кроками в різних ритмах, тобто різними тривалостями, що відображає «високий 

рівень» координаційних здібностей студентів. 25 юнаків, що склало 69,4% справились з даним 

завданням. Не виконали завдання 11юнаків, які не змогли скоординувати вправи під музичний 

розмір 3/4. У дівчат із 19 осіб виконали завдання 15 студенток, що склало 78,95% (табл. 1).  

У таблиці 2 представлені середні величини показників ритму юнаків і дівчат під час виконан-

ня п’яти завдань з музичного розміру – 3/4. Як бачимо, перших два ритмічних завдання всі 

студенти виконали і середні величини показників відповідають відповідно з першого завдання – 

одному балу, з другого завдання – двом балам. Середні показники третього завдання у юнаків 

складає 2,66 ± 0,03 бали у дівчат цей показник краще і відповідно 2,86 ± 0,05 бали. Успішність 

виконання четвертого завдання багато в чому залежить від ступеня розвитку музично-координа-

ційно-ритмічних здібностей. Так, отримані середні показники у хлопців склали 3,8 ± 0,04 бали, у 

дівчат – 3,95 ± 0,06 бали. Останнє завдання, яке дорівнює «високому рівню» музично-ритмічної 

координації виявило, що середній показник у хлопців склав 4,47 ± 0,05 бала для дівчата дещо 

вищий і відповідає 4,78 ± 0,06 бали. 

Таблиця 2 

Показники рівня виконання танцювальних рухів та диригування на музичний розмір 3/4 

студентів факультету фізичного виховання і спорту 

Зміст завдань на музичний розмір 3/4 

Кількість 
Юнаки 

(n= 68) 
Кількість 

Дівчата 

(n= 23) 

прийняли 

участь 

вико- 

нали 
 ± S 

прийняли 

участь 

вико-

нали 
± S 

1завдання (низький рівень –1 бал) 68 68 1,0 ± 0  23 23 1,0 ± 0 

2завдання (нижче середній рівень – 2 бали) 68 68 2,0 ± 0 23 23 2,0 ± 0 

3завдання (середній рівень – 3 бали) 68 45 2,66 ± 0,03 23 20 2,86 ± 0,05 

4завдання (вище середній рівень – 4 бали) 45 36 3,8 ± 0,04 20 19 3,95 ± 0,06 

5 завдання (високий рівень – 5 балів) 36 25 4,47 ± 0,05 19 15 4,78 ± 0,07 
 
Як бачимо середні показники ритму м/р 3/4 у хлопців і дівчат від першого завдання до 

наступних завдань поступово покращуються. Найвища різниця в результатах визначена між 

третім і четвертим завданням. У хлопців цей показник склав 1,14 бала, у дівчат – 1,09 бала. 

Висновки. Фахівці фізичної культури й спорту зазначають, що одним із головних завдань у 

підготовці майбутніх спеціалістів фізичного виховання потрібний систематичний контроль. 

Значення його полягає у своєчасному отримані термінової та повної інформації про рівень 
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розвитку рухово-ритмічних здібностей студентів. Були розроблені нормативи оцінки ритму 

підготовленості студентів факультету фізичного виховання і спорту. Зробивши аналіз отриманих 

результатів рівня ритму юнаків і дівчат можна підвищити ефективність викладання ритмічної 

підготовленості студентів.  

Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку та обґрунтуванні методів і 

засобів цілеспрямованого формування розвитку музичного ритму у студентів на заняттях з 

ритміки і хореографії, а також у розробці спеціальних методичних рекомендацій, які будуть 

сприяти підвищенню рівня ритмічної підготовленості студентів. 
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